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Canapé met dun gesneden tonijncarpaccio, 

eendenlever en een saus van Pedro Ximenes 

 

 
 
8-10 personen 
 
Ingrediënten:   
 
8-10 pistolets of 3-4 stokbroden 
800-900 gram tonijnfilet 
200 gr eendenleverpate 
1 zakje frisé sla 
1 eetlepel truffeldressing 
Bosje krulpeterselie 
Paar takjes fijngesneden kervel 
100-150 cc sherry 
100-150 cc honing 
 
 
 
Voorbereiding: 
Oven voorverwarmen op 220 
graden C. Pistolets  iets 
bevochtigen 
 
Bereiding: 
Bak de pistolets krokant af en laat ze even afkoelen. Snijdt de stukken in de lengte in 
tweeën 
Maak de sla aan met de dressing. 
Vries de tonijnfilet licht in en haal deze even voor bereiding uit de vriezer. 
Snijd met een scherp mes dunne plakjes van 4-5 mm van de filet. en Leg een stukje 
plastic (of bakpapier) op de filet en druk de schijfjes met de keukenrol plat tot dunne 
plakjes van 2-3 mm. 
Beleg de ontstane canapés met de aangemaakte sla, de tonijncarpaccio en de in dunne 
plakjes gesneden eendenlever. Vervolgens licht zout en peper toevoegen. 
Doe de sherry en de honing bij elkaar en kook dit voor de helft in. 
Giet dit dan met een eetlepel over de canapé. 
Strooi er wat van de geplukte kruiden overheen. 
Uitserveren op plat bord. 
 
 
Wijntip: 

Yellow Tail Merlot 
 
    



    
Chowder van gerookte kabeljauw en schelvis 

 
8-10 personen 
 
Ingrediënten:   
700 gram schelvis of kabeljauwfilet (of andere witvis) 
800-900 gram grove zeevruchten 
1 kg aardappelen 
2-3 teentjes knoflook 
2 uien 
2 theelepels olie 
2-3 dikke plakken bacon 
1-2 theelepels mosterdpoeder 
1-2 theelepels worcestersaus 
750 ml melk  
250 ml room 
4-5 eetlepels fijngehakte platte 
peterselie 
2-3 blaadjes salie 
1 visbouillontablet 
 
Voorbereiding: 
Aardappels schillen en in blokjes 
snijden. Ui snipperen 
Peterselie en salie matig fijnsnijden 
 
Bereiding: 
Doe de olie in de pan en fruit hierin de bacon, ui en knoflook op een matig vuur tot de 
ui zacht en het spek goudbruin is. (regelmatig omzetten). 
Voeg de aardappelblokjes toe en blijf goed omzetten. Mag niet aanbakken. 
Als de aardappels zacht beginnen te worden mosterdpoeder en worcestersaus 
toevoegen 
Breng 500 ml water met een halve visbouillontablet aan de kook en voeg hieraan de 
witvis en de zeevruchten. 1 minuut laten koken, zeker niet langer. Giet door een vergiet 
en bewaar het kookvocht. Visvlees apart zetten. 
Breng bij het kookvocht de licht gebakken aardappelmelange en de 750 ml melk. 
Onder goed roeren 20 minuten licht koken met de deksel op de pan, tot de aardappels 
zacht zijn. 
Haal de deksel van de pan en laat nog 10 minuten zachtjes koken. Haal pan van het 
vuur en voeg daarna de room, de voorgekookte vis, de peterselie en de salie toe. Op 
smaak brengen met peper en zout.  
Geheel opwarmen maar niet meer laten koken anders gaat het klonteren. 
 
 

Wijntip: Alicia Chardonnay Reserva 2009



Struisvogelbiefstuk met rode wijnsaus, in schil 

gebakken aardappelen, vergezeld van in ham en 

kaas gelegde witlof 

 
 
 
8-10 personen 
 
Ingrediënten:   
8-10 struisvogelbiefstukken van 160 gram 
50 gram boter 
50 ml olie 
Peper en zout  

 
Voor de saus: 

Ingrediënten 

2 sjalotten 
1 eetlepel boter  
400 ml volle rode wijn  
1/2 pot vleesfond (a 380 ml) 
1 teentje knoflook (gepeld) 
2 takjes tijm 
1 laurierblad 
100 g roomboter ijskoud 
 
Voorbereiding: 
Biefstuk tijdig uit de koelkast halen en op 
kamertemperatuur laten komen 
 
Bereiding: 
De biefstuk á la minute peperen en zouten en 
in de boter/olie bakken. 
Beide kanten 3-4 minuten 
 
Voor de saus: 
Sjalotten pellen en heel fijn snipperen. In wijde (saus)pan sjalot 5 min. in 1 el boter 
fruiten. Knoflook, tijm en laurier door sjalot scheppen. Fond en wijn in pan schenken en 
aan de kook brengen. Saus op matig vuur in 15-20 min. tot helft laten inkoken. 
Ingekookte saus boven andere pan door fijne (punt)zeef schenken. Saus opnieuw 
verhitten tot kookpunt en op smaak brengen met zout en peper. IJskoude boter in 
klontjes snijden. Pan van vuur nemen. Boterklontjes in gedeeltes met garde snel door 
saus kloppen, zodat saus licht bindt. Saus op vlamverdeler of au bain marie warm 
houden, maar niet meer laten koken. 
 

Wijntip: Alicia Merlot/Shiraz  



 

In kaas gelegde witlof 

 
 
 

 
 

8-10 personen 
 
Ingrediënten:   
 

5 stronken witlof 
10 plakken licht belegen kaas 
10 plakken gekookte ham 
paprikapoeder 
Peper en zout 
 
Bereiding: 
 

Maak de witlof schoon en snij de kontjes 
er in drie hoekjes er uit.  
(Dit smaakt te bitter.)  
Kook de witlof in een pan net gaar, op 
smaak brengen met peper en zout en giet 
de witlof als ze gaar zijn af in het vergiet.  
Goed uitlaten lekken.  
Daarna op de snijplank in de ham rollen 
en dan de kaas.  
Leg ze daarna in een ovenschaal.  
Dit in de oven even onder de grill tot de kaas van boven wat knapperig wordt. 
Voor opdienen licht afstrooien met paprikapoeder. 

 
 
 



In schil gebakken aardappelen 

 

 
 
 
 
8-10 personen 
 
Ingrediënten:   
1200 gr kleine aardappelen 
100 gram fijngesneden bieslook 
1-2 teentjes knoflook 
200 ml crème fraiche 
50 gram boter/olie 
peperen zout 
 
Voorbereiding: 
Aardappelen goed wassen en 
drogen. 
 
 
Bereiding: 
Snijdt de aardappelen in kwarten 
Doe de olie/boter in de pan en bak daarin de aardappelen lichtbruin. 
Bieslook in kleine stukjes snijden, knoflookteentjes persen. 
Op het einde toevoegen aan de gebakken aardappelen en even meebakken. 
Tot slot crème fraiche toevoegen en door de aardappelen mengen. 
Als de aardappelen gaar zijn, pan van het vuur nemen en warm houden. 



Pavlova 

 
 

8-10 personen 
 

Ingrediënten:   
5 eieren 
300 gr fijne suiker 
2 theelepels maïzena 
4 theelepels azijn 
1 theelepel vanille-essence 
 
Voor de vulling: 
400 ml slagroom 
2 bananen in schijfjes 
1 blikje perzikschijfjes 
5 passievruchten 
Doosje frambozen  
 
 
Voorbereiding: 
Oven voorverwarmen op 150 graden (stand 2 voor gasoven) 
 
Bereiding: 
Klop het eiwit stijf. Voeg een voor een de eetlepels suiker toe. 
Klop door tot de meringue zeer stijf is. Meng maïzena, azijn en vanille-essence en voeg 
dit mengsel toe aan de meringue. Kort doorkloppen maar wel goed vermengen. 
 
Bedek de bakplaat met bakpapier en doe er de meringue op in een cirkel van ongeveer 
25 c.. Maak vervolgens met de spatel een holte in het midden en bak de meringue in  
1½  uur in de oven op 150 graden. 
Pavlova mag niet bruin worden. Vooral op het einde van de baktijd goed opletten. 
Haal de gebakken meringue uit de oven en laat deze afkoelen.  
Verwijder het bakpapier en plaats het baksel op een ronde platte schaal. 
Klop de room stijf met wat suiker en meng dit met de banaan, en de uitgelekte 
perzikschijfjes (ietwat fijngesneden). 
 
Doe dit mengsel in de Pavlova en garneer de rest met de frambozen. 
Portioneer de Pavlova aan tafel op kleine dessertbordjes 

 
 
Wijntip: 

Moscato d’Asti Scrimaglio 


