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Koken met een Frans tintje 
 
 

 
 

Menu 
 
 

Crème de Crevettes 
Een crème van hollandse garnalen 

 

 

Gepocheerde heilbot met sjalottenschuim 

en lauw gemarineerde tomaat 

Lekker tussen gerechtje 

 

Kalfssucade en kabeljauw op puree met rodewijnsaus 
Hoofdgerecht met kalfsvlees en vis 

 
 

Tarte tatin met vanillesaus en kaneelijs 

Taartje van bladerdeeg met appel vulling 
en eigengemaakt kaneelijs 

Gastchef: Jan Denissen



Crème de Crevettes 

Recept voor 4 personen 
 

 
 
 
 
Ingrediënten:   
 

½ eetlepel olie 

300 gram ongepelde Hollandse garnalen 

150 gr mix van: wortel, ui, bleekselderij, prei. 

1eetlepel tomatenpuree 

1dl witte wijn 

1eetl. Cognac 

3dl water met hierin beetje vis of 

kippenbouillonpoeder. 

1 dl slagroom. 

 

Pel de helft van de garnalen, en bewaar de garnaaltjes voor de vulling. 

 

Verhit de olie in een soeppan en bak hierin de ongepelde garnalen en de schillen 

Voeg de groenten en de tomatenpuree toe en bak verder onder voortdurend roeren. 

Blus af met de wijn en cognac en laat even inkoken. 

Voeg water met bouillonpoeder toe en laat 45 minuten trekken 

Haal de pan van het vuur en pureer de soep en vervolgens door een zeef. 

De room erbij doen en vervolgens op smaak brengen 

Kort voor het serveren de gepelde garnalen toevoegen en dan niet meer laten 

koken. 

 

Schep de soep in voorverwarmde koppen of borden. 
    
    
 
 
                                                                                                                  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 Gepocheerde heilbot met sjalottenschuim en lauw gemarineerde tomaat 
 

Voorgerecht  voor 6 personen 

 

Benodigdheden: 

6 stukken heilbotfilet van ±80 gr                             

18 kerstomaatjes 

2liter water en 2 eetlepels zeezout                                 

olijfolie 

3 banaan sjalotten                                                          

fleur de sel 

Klein teentje knoflook 

Beetje boter 

2 dl groentebouillon 

1dl slagroom 

1 lepel crème fraiche 

 

Bereiding : 

Groentebouillon: diverse verse groente met wat kruiden 1 uurtje laten trekken,in 

ruim water, zeven en inkoken tot gewenste hoeveelheid. Geen zout gebruiken 

 

Verwijder het velletje van de tomaatjes 

Marineer in de olijfolie met een beetje fleur de sel 

Net voor het serveren even lauw warm maken 

 

Een beetje water verwarmen hierin het zeezout oplossen rest van het water 

toevoegen en voor het serveren hierin de heilbot ± 10 minuten pocheren op     exact 

50 graden 

 

De sjalotten en de knoflook schoonmaken klein snijden en licht aanzetten zonder te 

kleuren.De groente bouillon en room toevoegen en 15 minuten laten trekken,dan 

fijn maken met de staafmixer en zeven breng op smaak met peper en zout. Voeg 

net voor het serveren een lepel crème fraiche toe en klop luchtig op met de 

staafmixer. 

 

Presentatie : 

In een voorverwarmd soepbord de saus scheppen,hierin de gepocheerde vis, even 

een draai peper uit de molen erop. En de gemarineerde tomaatjes er leuk bij 

serveren 

 
Wijntip:  Chardonnay uit Chili 
                              



Kalfssucade en kabeljauw op puree met rodewijnsaus 
Voor 12 personen: 

 

 

 

2 kilo Kalfssucadeaan een stuk              

 12 stukjes kabeljauw met huid ± 80 gram 

2 kilo aardappels                                   

 2 liter fon  

500 gr roomboter                                  

 1 fles rode wijn 

½ liter melk                                          

 10 sjalotten 

peper en zout 

 

Bereiding: 

Voor de saus, de fon met de rode wijn inkoken tot sausdikte,de sjalotten schoonmaken in grove 

stukken snijden en rustig aanfruiten in weinig boter 

Net voor het serveren de saus eventueel monteren met boter op smaak brengen en de gebakken 

sjalotten erdoor scheppen 

Regelmatig proeven !!! 

 

De kalfssucade in beetje boter aanbraden dan peper en zouten en beetje vocht toevoegen en rustig 

± 2 à 2 ½ laten garen. 

Als de sucade mooi gaar is eerst af laten koelen, daarna de vetrandjes enz. eraf snijden en het 

vlees in 12 gelijke portie,s verdelen 

De jus even ontvetten ,zeven en de lapjes hierin terug leggen. 

De kabeljauw peper en zouten en op de huidkant bakken ± 5 minuten,in de gaten houden dat deze 

zeker niet te gaar wordt 

 Niet keren uit de pan halen en op een platte ovenschaal leggen. 

 

Aardappels schillen gaar koken en hiervan puree maken,de boter toevoegen en daarna door een 

zeef werken. 

Net voor het serveren op smaak brengen en eventueel wat melk of room toevoegen.                                                               

(puree roeren we altijd met een houten lepel) 

 

Oven voorverwarmen op 180 graden. 

 

Presenteren: 

De kabeljauw 5 minuten in de oven    Eventueel de lapjes ook 

 

Op een voorverwarmd bord 

In het midden een schep puree, hierop een sucadelapje en daar de kabeljauw weer bovenop 

De rodewijnsaus eromheen schenken. 

 

 

Wijntip:  Chardonnay uit Chili (evt. op hout gerijpt) 
 



 

 

Kaneelijs 

 

Benodigdheden : 

½  liter melk 

½  liter slagroom 

12 eigelen 

350 gram suiker 

2 theelepels kaneel poeder 

 

 

De melk en slagroom zachtjes aan de kook brengen 

De eigelen en de suiker loskloppen samen met de kaneelpoeder. 

 

Het hete  melkmengsel beetje bij beetje bij de eieren gieten en daarna op 

een laag vuur a la nappe roeren d.w.z. laten binden 

Opletten dat dit niet warmer word dan 70 graden 

Roeren met een houten lepel, en als je een streep over de bolle kant trekt 

en deze niet naar elkaar loopt is de binding goed. 

Deze compositie direkt in een andere pan zeven en af laten koelen 

Daarna in de ijsmachine opdraaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tarte tatin met vanillesaus en kaneelijs 

voor 6 personen 
 

 

 

Ingrediënten: 

Bladerdeeg                                                    

 1 stokje vanille 

6 appels (benoni  golden delicious)               

125 gr suiker 

100 gr suiker   even tot poeder malen            

100 gr water 

100 gr boter                                                   

 7 eidooier 

 

 

Bereiding : 

Boter smelten.In een taartvorm de helft van de suiker en de helft van de boter over 

de bodem verdelen. 

Schil de appels snijd mooie partjes en leg deze mooi dakpansgewijs in de vorm 

Giet de rest van de boter, en strooi de rest van de suiker hierover 

Zet het blik ± 10minuten op laag vuur, de suiker moet licht carameliseren 

Bekleed het blik nu met het bladerdeeg en bak ongeveer een half uur af in oven van 

160 graden 

Als het deeg mooi van kleur is eruit halen en na 15 minuten omkeren. 

Vanillesaus: 

Water en suiker in een pannetje oplossen,het vanillestokje half open snijden en 

toevoegen uurtje laten trekken dan zeven 

De eidooiers loskloppen en de gezeefde stroop langzaam al kloppend toevoegen op 

klein vuur blijven kloppen tot mooie schuimige binding neem de pan van het vuur 

en blijven kloppen tot koud. 

 

Maak of koop kaneelijs volgens basisrecept 

 

Presentatie : 

Snij de taart in mooie stukken, leg deze op een bord daar half overheen de 

schuimige saus en ernaast een bol kaneelijs. 
 

Wijntip: Zoete dessertwijn 


