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Ingrediënten

Receptuur voor 25 personen

Tartaar
•  1500 gram zalmfilet
• 4 stuks sjalotjes
• 5 eetlepels bieslook, fijngesneden
• 1,5 deciliter olijfolie
• Fleur de sel
• zwarte peper
• Japanse rijstazijn

Knolselderijkaviaar
• 150 gram knolselderij
•  1,5 eetlepels bieslook,  

fijngesneden
•  olijfolie

Knolselderijcrème
•  200 gram knolselderij
•  2 deciliter room
•  peper en zout

Knolselderijmayonaise
•  100 gram knolselderijcrème
•  100 gram mayonnaise

Gefrituurde calamaris
•  2 stuks calamaris
•  frituurolie
•  panko, peper en zout

Gekonfijte knolselderij
•  25 ruitjes van 1,5 cm dik knolsel-

derij
•  ganzenvet
•  knoflook, rozemarijn, peper en 

zout

Bereiding

De vis in dunne plakken snijden en licht eventueel aanvrie-
zen. Snijd de (aangevroren) vis zo fijn mogelijk. Hak er dan 
nog een keer goed doorheen, zodat een homogene tartaar 
ontstaat. Doe de tartaar in een kom (geen staal maar plastic) 
en vermeng dit naar smaak met de fijngesneden sjalot, bies-
look, olijfolie en rijstazijn naar smaak. Breng op smaak met 
peper en zout.

Voor de knolselderijkaviaar de knolselderij schillen en zeer 
fijn snijden in blokjes van 2 millimeter. Afspoelen en goed 
droogmaken. Langzaam frituren in een pan in olie van 120°C 
tot ze mooi goudbruin zijn. Bewaren in een goed afgesloten 
bakje op keukenpapier.

Voor de knolselderijcreme: Snijd de knolselderij in grove 
stukken en kook gaar in de koksroom. Pureer met een staaf-
mixer en wrijf door een zeef. 

Voor de knolselderijmayonaise: Meng 100 gram van de afge-
koelde knolselderijcreme met de mayonaise.

Voor de geconfijte knolselderij: Schil de knolselderij, snijd 
ze in plakken, steek er vierkantjes/rondjes uit en konfijt in 
ganzenvet met knoflook, rozemarijn, peper en zout.

Snijd de calamaris in dunne linten in de lengte en paneer 
deze met panko en frituur deze op 170°C.

Afwerking

Neem een bord en leg er een quenelle van de knolselderij-
crème op. Maak met behulp van een cilindertje een torentje 
van de tartaar en de knolselderijkaviaar.
Plaats enkele plakjes, warme gekonfijte knolselderij op de 
borden en spuit er met een spuitzakje een streep van de 
knolselderijmayonaise overheen.

En leg de gefrituurde calamaris er ter garnering bij.

Tartaar van zalm onder kaviaar van knol-
selderij en bieslook met gefrituurde calamaris







Ingrediënten

Ravioli
•  500 gram tarwebloem
•  3 eieren
•  8 eidooiers 
Benodigdheden: Pastamachine

Vulling
•  200 gr boter
•  500 gr diverse paddenstoelen
•  500 gram oesterzwammen
•  2 tenen knoflook
•  2 sjalotten uien
•   een flinke hand rozemarijn,  

tijm, salie, peper en zout
•  120 gr bloem
•  100 gr bouillon
•  truffeltapende

Bereiding

Ravioli
Maak op de werkbank een bedje van bloem met een kuiltje en 
doe hierin de eieren, de eidooiers, olijfolie en het zout.
Begin te mengen met een vork tot een soort deegbal ontstaat. 
Ga nu verder met je handen en kneed het deeg ongeveer 10-
15 minuten tot een tot een samenhangende deegbal.
Laat het deeg rusten in de koelkast.
Maak met de deegroller rechthoekige plakken van een 
centimeter dik. Met de pastamachine worden hiervan linten 
gedraaid.

Vulling
De oesterzwammen in lange repen snijden/scheuren en 
bewaren.
Paddenstoelen, sjalotten ui en knoflook snijden. Dit alles in 
de gesmolten boter en goed aanzetten. Langzaam de bouillon 
toevoegen en goed op smaak brengen. Op laag vuur de bloem, 
al zevend, toevoegen en dit garen tot een dikke massa ont-
staat. Met peper, zout en truffeltapende op smaak brengen.
Een paar scheppen apart houden in een steelpannetje voor de 
saus. De rest in de koeling laten afkoelen.

Zet het steelpannetje met het paddestoelenmengsel op het 
vuur en voeg een flinke scheut rode wijn toe. Laat het op laag 
vuur inkoken en voeg enkele scheppen demiglacé toe. Op 
smaak zouten.

Draai met de pastamachine linten van minimaal een meter 
lang. Smeer de eerste helft in met eidooier en leg om de 5 
cm een kleine hoeveelheid van het paddestoelen mengesel. 
Nu leg je de andere helft van het pastalint over de “hoopjes” 
paddestoelen heen terwijl je de linten stevig met je vingers 
aandrukt. Steek met een vormpje de ravioli`s uit en verwijder 
de overige pasta. Duw met een vork de randen van de ravioli`s 
stevig aan zodat ze tijdens het koken niet knappen.
Kook de ravioli`s in een paar (3 tot 4) minuten gaar.
Zet de saus weer op het vuur tot het kookt.

De in lange repen gesneden oesterzwammen bakken in olie 
op  hoog vuur om bij de ravioli`s te serveren.

Ravioli gevuld met bospaddenstoelen en truffel







Ingrediënten

•  10 kwartels
•  Jus de eau
•  10 aardappels
•  Zeef
•  Boter
•  Melk
•  Room
•  Ui 
•  Prei 
•  Peen 
•  Knoflook
•  Venkel 
•  Tijm/ laurier/ peper en zout
•  Bloemkool
•  200 gram gemengde ongezouten 

notenmix
•  Bieslook

Bereiding

Kwartel
De kwartels goed schoon maken, poten er af en vleugels 
bijknippen.

Saus
De  afsnijdsels in de pan aanzetten met boter en de mirepoix 
met eventueel wat tomatenpuree. Geheel afblussen met je-
never. Laurier en tijm, witte wijn en maidera toevoegen. Saus 
laten trekken op zacht vuur. Jus de veau toevoegen wanneer 
de gevogelte bouillon is toegevoegd.

Kwartels
Kwartels op het karkas braden met mirepoix (ui/prei/peen/
knof/tijm) en eventueel szechuan pepers. Afblussen met jene-
ver en de karkassen iets garen in de oven garen. De overge-
bleven inhoud van de pan toevoegen aan de saus.

De pootjes
De pootjes smorren met mirepoix. Daarna gevogelte bouil-
lon toevoegen totdat alles onderstaat. Dit 10 minuten laten 
smorren. De pootjes vervolgens uit de bouillon halen en de 
bouillon bij de saus voegen. Vergeet nu de jus de veau niet toe 
te voegen aan de saus.

Aardappel mousseline met noten
12 aardappels schillen en gaarkoken. De aardappels stampen 
en vermengen met voorverwarmde  room en melk. Boter 
en eventueel mosterd toevoegen naar smaak. Afmaken met 
peper en zout. De notenmix in een pan karamelliseren en 
pletten en toevoegen aan de puree. Bieslook fijnsnijden en 
door de puree roeren.

Bloemkool 
Voorbereiding: dte roosjes van de bloemkool blancheren. 
Goed koud spoelen anders gaard de bloemkool door en dan 
goed drogen. Als laatste: De roosjes op hoog vuur opbakken in 
schuimende boter en eventueel iets kerrie toevoegen. Peter-
selie hakken er op het laatste moment doorroeren, afmaken 
met peper en zout.

Kwartel met aardappel mousseline en 
geroosterde noten







Moulleaux van chocolade met gemarineerd 
citrusfruit

Ingrediënten

Choco
•  350 gr boter
•  350 gr chocolade
•  140 gr bloem
•  175 gr suiker
•  6 eieren
•  6 dooiers 

Citrus fruit
•  Specerijen: sezchuanpeper,  

kardemom, laurier en tijm
•  6 sinaasappels
•  3 grapefruits
•  Suiker

Crème Anglaise
•  0,2 liter Melk
•  6 dooiers
•  130 gram suiker
•  1 vanillestokje

Bereiding

Choco
Boter en choco au bain-marie smelten. Suiker met evenveel 
water opzetten en tot siroop koken. Eieren en dooiers op-
kloppen en langzaam de warme siroop toevoegen. Boter en 
chocolade iets opslaan. Alles laten afkoelen. Bij het choco-
mengsel de geklopte dooiers al spatelend toevoegen en voeg 
als laatste al zevend de bloem toe.
Besmeer de bakjes goed met boter en bloem en vul ze met 
het mengsel tot 2 cm onder de rand.
Vlak voor het serveren: Zet alles in de oven op 180 graden 6 
tot 7 minuten!!!

Citrus fruit
Snij van 3 sinaasappels alleen het oranje van de schil en maak 
van de schillen dunne zestes (reepjes). Kook deze 2 keer en 
spoel ze af met koud water. De 3e keer koken in half water 
half suiker. Pers deze 3 sinaasappels en bewaar het sap voor 
de siroop. Snijd het vruchtvlees uit de overgebleven sinaas-
appels en de grapefruits. Vang het lekvocht van het fruit op. 
Kook dit sap met half suiker (50/50) en de specerijen in tot 
een siroop. 
(Specerijen: sezchuanpeper, kademom, laurier en tijm). Laat 
de siroop 1.5 uur goed doortrekken en zeef hem daarna. Voeg 
de sinaasappel zestes toe. Giet de siroop over de uitgesneden 
parten sinaasappel en grapefruits en laat het goed intrekken.

Crème Anglaise
Snij het vanillestokje open en haal de vanille er uit met je mes. 
Zet de melk op middelhoog vuur en voeg de vanille toe. Sla 
de dooiers koud op tot wit schuim met 100 gram suiker. 30 
gr suiker toevoegen aan de melk en tot de kook brengen. Al 
kloppend een klein scheutje (kopje) warme melk toevoegen 
aan de geklopte dooiers. Nu al roerend voorzichtig de dooiers 
bij de melk gieten. Al roerend wordt de saus gaar. Let op!!! 
Als de temperatuur boven de 70 graden komt gaat de saus 
schiften. De saus door een grove zeef gieten.

Dresseren
Serveer de warme moulleaux met daaromheen het gemari-
neerde fruit, garneer met wat siroop van de marinade en de 
zestes. Giet wat van de crème Anglaise over de choco.





Eet 
smakelijk!


