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Menu 
 

Garnalen  met knoflook en peterselie 
(gamberi al’aglio e prezzemolo) 

 
Tagliatelle met Bolognesesaus 

(Tagliatelle alla bolognese) 
 

Gegrilde Lamskoteletten met oesterzwammen 
(Cotolette d´agnello e funghi) 

Ricottapudding 
( Budino di ricotta) 

 
 
 

Gastchef: Theo Espa



Garnalen  met knoflook en peterselie 

(gamberi al’aglio e prezzemolo) 
 
 
 
Ingrediënten:   
 
1200-1500 gram Reuzengarnalen (6-7 p.p) 
8-10 tenen knoflook    
2 glazen witte droge wijn.  
(Vaak wijn die bij het eten gedronken wordt) 
3-4 gedroogde Spaanse pepertjes  
1 bakje cherrytomaatjes    
1 bosje peterselie     
9-10 eetlepels olijfolie   
  
Zout en peper naar behoefte 
 
3 Stokbroden of 3 ciabattabroden 
    
 
 
Voorbereiding 
Garnalen pellen en ontdoen van darmkanaal 
Peterselie, Spaanse peper en knoflook fijn hakken (bij elkaar) 
Cherrytomaatjes halveren. 
 
 
Bereiding 
Giet de olie in de pan (bodem moet gedekt zijn). 
Als de olie goed warm is garnalen toevoegen totdat deze roze beginnen te kleuren. 
Vervolgens de gehalveerde cherrytomaten toevoegen. Meteen daarna (als tomaatjes 
beginnen te wellen) de gehakte peterselie, knoflook en pepertjes toevoegen. 
Even later de witte wijn (2 glazen), even laten indampen, proeven en 
eventueel zout toevoegen. 
 
Serveren met enkele plakjes stokbrood of ciabatta 
 
Wijntip 
Een frisse soepele witte Italiaan van de garganego en chardonnay druiven. Een 
strogele kleur, met in het bouquet bloemen en rijpe perzikken. Fluweelzacht en 

aangenaam mondstrelend !  
Een blend van twee vriendelijke druiven. De wereldberoemde Chardonnay in 
combinatie met de plaatselijke welbekende Garganego. De Chardonnay zorgt voor 
veel smaak, structuur en een zekere kruidigheid en de Garganego vult deze perfect 
aan met frisheid en fruit. Aantrekkelijke witte wijn voor ieder gewenst moment. 
Rijpe aroma's van bloemen, perzik en meloen. Fris en smaakvol 

 



Tagliatelle met Bolognesesaus 
(Tagliatelle alla bolognese) 

 
 
 
Ingrediënten:   
 
2 grote uien      
9-10 eetlepels olijfolie  
1 winterwortel     
1 bleekselderij     
3 teentjes knoflook     
1200 gram gehakt half om half (grof)  
2 glazen rode wijn     
3 blikjes tomatenblokjes    
3 flessen gezeefde tomaten   
1000-1200 gram tagliatelle   
1 bosje basilicum     
Ca. 350 gram vers geraspte Parmezaanse kaas  
Zout en versgemalen zwarte peper 
 
Voorbereiding; 
Verhit de olie in een grote pan en voeg de ui, wortel, selderij en knoflook toe. Bak alles 
al roerend in ca. 10 minuten zacht maar niet bruin. 
Doe het gehakt in de pan bij de groenten en bak het op middelhoog vuur mee totdat 
het begint te kleuren. Blijf roeren met een houten lepel totdat het gehakt rul is. 
Giet vervolgens de wijn bij het gehakt en blijf roeren tot de wijn verdampt is 
TIP 
Kook de saus vooral niet te kort, want door het koken krijgt de saus een bijzonder 
smaak. Sommige Italiaanse koks laten de saus zelf 3-4 uur garen. Hoe langer dus, hoe 
beter. 
Roer de tomatenblokjes en de gezeefde tomaten erdoor en bestrooi vervolgens alle met 
zout en peper. Laat de saus verder op laag vuur tenminste 45 minuten zacht koken. 
(met deksel op de pan). 
 
Kook de tagliatelle in ruim kokend water (dit is ruim vooraf al opgezet) met zout in 8-10 
minuten al dente (beetgaar) 
TIP 
Voeg het zout pas toe als het water kookt ( het water moet echt zout zijn om de smaak 
aan de tagliatelle over te brengen) 
Als de tagliatelle gaar is afgieten. Om plakken van de tagliatelle te voorkomen (gezien 
de hoeveelheid) is het aan te bevelen om meteen na het afgieten een deel van de saus 
en de kaas door de tagliatelle te mengen en deze vervolgens uit te serveren op het 
bord, waarna de rest van de saus wordt toegevoegd. 
Afwerken met geraspte Parmezaanse kaas en een vers takje-blaadje basilicum. 
 



Gegrilde Lamskoteletten met oesterzwammen 
(Cotolette d´agnello e funghi) 

 
 
 

Ingrediënten 
 
24 Lamskoteletten     
1000-1200 gram oesterzwammen  
1 bosje peterselie     
2 kroppen Eikebladsla of Lollo Rosso  
10 teentjes knoflook    
1 tak rozemarijn     
Olijfolie naar behoefte 
Zout en peper 
Houtskool      
 
Voorbereiding; 
Dressing;  voor de te bereiden lamskoteletten 
Olie, versgeperste knoflook, zout, peper en fijngehakte rozemarijn in een kom doen 
Oesterzwammen: 
Peterselie en knoflook fijn hakken. Oesterzwammen met de hand in reepjes van 1-2 cm. 
breed scheuren. 
BBQ installeren (ruim 1 uur vooraf) 
 
Mise en Place; 
De lamskoteletten naturel op de gril leggen. Na ongeveer 2 minuten omdraaien       
(vlees moet rose blijven). Na het keren de gegrilde kant insmeren met de dressing. 
Suggestie: Als lamskoteletten klaar zijn deze in een ovenschaal leggen, de rest van de 
dressing toevoegen, afdekken met folie (warmhouden) en even laten staan. 
Tegelijkertijd.  
Doe de olie in de pan (bodem moet bedekt zijn) en voeg hieraan de 
oesterzwamreepjes toe. 3-4 minuten bakken en ondertussen 
omscheppen. Hierna de gehakte peterselie en knoflook en tevens 
zout en peper naar smaak toevoegen. 
Serveren; 
Leg op elk bord wat sla garneringen daarop twee lamskoteletten en 
besprenkel deze met het restvocht uit de warmhoudschaal. Maak 
het bord verder op met de gebakken oesterzwammenreepjes. 
 
Wijntip 
Een volbloed Italiaan met een ruby/rode kleur. Op het pallet aroma's van 
frambozen en blauwe bessen. Een vriendelijke wijn met pit! Een blend van twee 
vriendelijke druiven. De bekende Merlot en de plaatselijke Raboso. Een mooi 
duo voor een zachte, fruitige en vriendelijke wijn voor eigenlijk ieder gewenst 
moment. Aantrekkelijke aroma's van bosbessen, kersen en bramen. Fruitig en 

gul van smaak gevolgd door een zachte afdronk.  



 
Ricottapudding 

( Budino di ricotta) 

 
 
 
Ingrediënten: 
 
750 gram Ricotta      
150 gram gekonfijte vruchtjes    
12-15eetlepels Amaretto     
750 gram slagroom      
200 gram basterdsuiker (witte)    
4 sinaasappels      
2 bakjes verse frambozen     
 
Voorbereiding; 
Doe de ricotta in een kom en maak deze fijn met 
een lepel. Hak vervolgens de gekonfijte vruchten 
fijn en roer ze met de helft van de amaretto door 
de fijngemaakte ricotta. 
Neem een andere kom en doe daarin de slagroom, suiker en geraspte sinaasappel en 
klop dit tot een stijve massa (mixer) 
Schep de geslagen room door het ricottamengsel en meng dit grondig. 
Doe het mengsel in glazen kommetjes. Vervolgens in de koelkast zetten en op laten 
stijven totdat geserveerd wordt. 
Mis en Place; 
Haal de toetjes uit de koelkast, garneer het kommetje met frambozen en besprenkel de 
toetjes met het restant amaretto 
Bestrooi ze met een beetje basterdsuiker en garneer ze tot slot met reepjes 
sinaasappelschil. 
 
Wijntip  

IT; DOC, Fino Secco. Versterkte likeurwijn wijn van westelijk Sicilië. Wordt 

gemaakt door aan een gistende basiswijn sifone en cotto toe te voegen. 
Men vervaardigt Marsala door aan de wijn onder andere een zeer zoet 

concentraat van wijnsiroop toe te voegen, alsmede wat gekookte wijn. Hier te 
lande is vooral de Marsala all’uovo het bekendst; aan deze wijn heeft men eigeel 

toegevoegd dat geklopt is in pure alcohol 

 
 
 

http://info.wijn.org/Wijn/DigiFolderDXS.nsf/htmlViewDocuments/2A3F894EC1373FB3C1257057003284EE?OpenDocument
http://info.wijn.org/Wijn/DigiFolderDXS.nsf/htmlViewDocuments/5EC0A5C06AB09A98C12570570032A270?OpenDocument
http://info.wijn.org/Wijn/DigiFolderDXS.nsf/htmlViewDocuments/AE3BECE040D7694CC125702E0052E5DB?OpenDocument


Toelichting 

De gegevens op wijnetiketten zijn niet altijd duidelijk. Dus is het voorstelbaar 
dat je niet bekend bent met alle termen. Een korte uitleg 
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1. Naam van de wijn  
Hieraan kunt je zien waar de wijn werd geproduceerd. Bij een naam als Brunello di Montalcino 
bijvoorbeeld, geeft Brunello de voornaamste druivensoort aan en Montalcino de regio.  
 
2. Classificatie  
Hieruit blijkt in welke kwaliteitscategorie de wijn valt: DOC, DOCG, IGT of Vino da Tavola. 
 
3. Naam van het landgoed  
Dit spreekt voor zich: de naam van het landgoed waar de wijn geproduceerd werd.  
 
4. Wijnjaar  
Het is belangrijk te weten uit welk jaar de wijn stamt. Zo kunt je bepalen in wat voor 
ontwikkelingsstadium de wijn zich bevindt en wanneer deze ‘op dronk’ is. Bij de meeste DOC’s is 
een jaartal verplicht.  
 
5. Inhoud  
Volgens de richtlijnen van de EU staat op elke fles hoeveel centiliter wijn erin zit.  
 
6. Gebotteld in de regio zelf of door de producent 
Deze informatie verzekert je ervan dat de wijn in de productiezone gebotteld is.  
 
 
 
 
7. Naam van de producent of bottelaar  
Deze informatie dient altijd aanwezig te zijn.  



 
8. Plaatsnaam  
De plaats van botteling, behorend bij nummer  
6 en 7, moet altijd vermeld worden.  
 
9. Registercodes  
Deze zijn ingevoerd om garanties te geven op het vlak van hygiëne en betrouwbaarheid.  
 
10. Land van herkomst  
Volgens de richtlijnen van de EU dient ook deze informatie altijd aanwezig te zijn.  
 
11. Alcoholpercentage  
Volgens de Italiaanse regelementen is de vermelding van het alcoholpercentage op het etiket 
verplicht. 
Verder treft je vaak termen aan als ‘riserva’, ‘classico’ of ‘superiore’. Deze mogen alleen vermeld 
worden als de wijn er ook officieel recht op heeft. 
  

 


