
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gerechten voor 10 personen 
 

Een ‘wild’ menuutje… 
 

Reebiefstuk met kriekenbiersaus 
(gegarneerd met een ratatouille aardappelflan) 

 
Gevulde portobello’s met De Koninck 

 

 
Reeragout met ´Kabouterbock´ 

 

 
Witlof met honing 

 

 
Belgische rode kool met rozijnen 

 

 
Gegratineerde aardappeltjes met selderij 

 

 
Gebakken peer in Distelroos met advocaatijs 
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Reebiefstuk met kriekenbiersaus 

 
 
 
Ingrediënten:   
4 dl. kersenbier (bijv. Kriek Lambiek)  
1,5 fijngesneden sjalotje  
takje verse tijm  
1,5 EL rode bessen- of cranberrygelei (pot)  
3 EL kersen zonder pit (potje) in reepjes  
2 reebiefstukken in schijfjes snijden voor 
ieder 75 gram  
± 70 gr. boter  
1-1,3 eetlepel aardappelmeel  
zout, cayennepeper  
 
Bereiding 
Laat het bier met de sjalot en de tijm op hoog vuur in ± 5 minuten tot 3/4 inkoken. 
Verwijder de tijm, roer de bessengelei en de kersen door het bier en houd de saus 
warm.  
Bestrooi de reebiefstuk met peper en bak ze in de verhitte boter ± 3 minuten aan elke 
kant. Schep het vlees uit de pan en houd het in aluminiumfolie warm. Schenk het 
bakvet uit de pan, schenk daarna de saus in de pan en roer de aanbaksels los.  
Maak het aardappelmeel met 2-3 eetlepels water aan en roer dit door de saus tot deze 
licht bindt.  
Breng de saus op smaak met zout en cayennepeper. 
 
Serveren 
Serveer de reebiefstuk met de ratatouille aardappelflan (zie volgend recept) op borden 
uit. 
 
Biertip 
Grottenbier: Grottenbier is een Belgisch donker bier met een alcoholgehalte van 6,5% en wordt in 
Brouwerij St. Bernardus uit Poperinge gebrouwen. Het bier werd ontwikkeld door Pierre Celis. De naam 
Grottenbier verwijst naar de rijping in de mergelgrotten van Kanne (Riemst) (42 meter onder de 
grond) bij een temperatuur van ongeveer 11°C.  
 

De flessen staan hier geplaatst op zgn. pupiters en worden regelmatig gedraaid, een procedé dat Celis 

afkeek van traditionele champagneproducenten. Het bier bevat water, hop, mout, gist en kruiden. Het 
wordt gebrouwen met bronwater dichtbij de brouwerij van Watou.  



Roosmenu 16-12-2011 Pagina 3 
 

Ratatouille aardappelflan 
 

 
 
Ingrediënten:   
900 gr. voorgekookte aardappelplakjes 
2 courgettes 
2 gele paprika’s 
8 tomaten 
2 TL Provençaalse kruiden 
6 eieren 
1 dl. slankroom 
2 teentjes knoflook 
Basilicum 
Peterselie 
Tijm 
Zout en peper 
100 gr. Geraspte pittig belegen kaas 
 
 
Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de courgettes en de gele paprika’s in stukken. 
Kook ze in ± 5 minuten in water met zout en giet ze af. Meng er 8 ontvelde tomaten in 
halve plakken en 2 theelepel Provençaalse kruiden door. Schep de groenten in een 
ovenschaal.  
Klop de eieren los met de slankroom en twee uitgeperste teentjes knoflook. Breng op 
smaak met zout en peper. Leg de aardappelschijfjes over het groentemengsel en 
schenk vervolgens het ei mengsel over het geheel. Bestrooi de schotel tot slot met de 
kaas.  
Bak de flan ± 20 minuten in de oven. Misschien iets langer omdat het een grote 
hoeveelheid is.  
 
Serveren 
Garneer met basilicum, peterselie en tijm. 
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Gevulde portobello’s met De Koninck 
 
 

 
Ingrediënten:   
 
10 reuzenchampignons ( bijv. portobello) 
2 bakje grotchampignons  
1 flesje. De Koninck  
250 gr. dobbelsteentjes spek  
oregano 
peper en zout  
oude kaas  
maïzena 
  
Voorbereiding 
De reuzechampignons van de stelen ontdoen, verder uithollen en met de  
onderkant naar boven op een bakplaat leggen. De stelen samen met de  
grotchampignons fijnhakken. De ui schoonmaken en ook fijnhakken. 
 
Bereiding 
Het mengsel van stelen en ui met het dobbelsteentjes spek aanfruiten, hierna De 
Koninck erbij gieten en smoren, eventueel binden met maïzena zodat een saus ontstaat. 
Op smaak brengen met peper, zout en verse oregano.  
De reuzechampignons met dit mengsel vullen, de oude kaas erover raspen en 5 minuten 

in de oven op 200 °C verwarmen.  

Serveren 
Op een bord serveren, gegarneerd met verschillende slasoorten 
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Reeragout met Kabouterbock 
 
 
 

Ingrediënten:   
 
1200 gr. reepoulet 
wildkruiden 
150 gr. blokjes gerookt spek 
100 gr. bak boter 
8 gehakte uien 
40 zilveruitjes 
2 dl. bouillon 
2 flesjes herfstbock 
4 theelepels tijm  
4 laurierblaadjes 
maïzena 
peper en zout 
 
Voorbereiding 
De poulet klein snijden en met wildkruiden bestrooien. 
 
Bereiding 
Het spek uitbakken. Bak in een wok de boter en het reevlees rondom bruin. Voeg de ui 
toe daarna de zilveruitjes en het uitgebakken spek. Voeg dan de herfstbock en bouillon 
erbij. Dan doe je de tijm en laurierblaadjes erbij in. Natuurlijk steeds goed roeren  
Doe het deksel op de wok en laat ca. 30 min stoven. Binden met maïzena en op smaak 
maken met zout en peper  
 
Biertip 
Chimay Première of Chimay Grand réserve: Chimay is een trappistenbier dat in de Abdij Notre-

Dame de Scourmont te Chimay in Henegouwen wordt gebrouwen.  
Chimay Première: (7% alc.vol.). De Rode Chimay, ook Première genoemd in een fles van 75 cl, is de 
oudste onder de Chimay bieren. De Chimay "Première" was het allereerste bier dat in de Abdij van 
Notre-Dame de Scourmont werd gebrouwen door de Paters Trappisten in 1862. Dit trappistenbier heeft 
een mooie koperachtige kleur die het bier hoogst aantrekkelijk maakt.  
 

Dit bier met romig schuim heeft een licht fruitige abrikozengeur die afkomstig is van de fermentatie. 
Het aroma in de mond is evenwichtig en bevestigt de fruitige aspecten van de geur. 

 
Chimay Grand réserve: (9% alc.vol.). De Blauwe Chimay, of Grande Réserve in een 75 cl fles, valt 
vooral op door zijn krachtige karakter. De aangename geur zweemt naar verse gist gecombineerd met 
een licht rozenachtige bloementoets. Het aroma in de mond accentueert de heerlijke geur, terwijl ook 
een warme, licht gekarameliseerde smaak vrijkomt. Dit is het bewaarbier uit 2010. 
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Witlof met honing 
(Bron: Herman den Blijker- Herman helpt de marine) 

 
 
 
Ingrediënten:   
10 struikjes witlof 
Tijm 
Rozemarijn 
2 ½ EL honing 
Olijfolie 
Peper en zout 
 
Voorbereiding 
Snij de witlof door de helft en haal de kern eruit.  
 
Bereiding 
 
Zet een pan met olijfolie op hoog vuur. Doe de witlof in de pan, zweet het aan en roer 
tot de meeste vocht eruit is. Snij de tijm en rozemarijn fijn en voeg deze toe aan de 
witlof samen met het zout en de peper. Doe een eetlepel honing bij de witlof en laat dit 
karamelliseren. Wanneer de honing om de witlof zit en alles een bruin kleurtje heeft is 
de witlof gaar en klaar! 
Serveren 
Serveer uit op een schaal. 
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Belgische rode kool met rozijnen 
 

 
 
Ingrediënten:   
 
200 gr. zuurkoolspek 
2 uien 
2 rode kolen 
8 EL rozijnen  
2 zure appels  
2. flesjes Maltosa bier (donker alcoholarm) 
4 eetlepels slaolie  
4 kruidnagels 
Peper en zout 
2 kaneelstokjes 
2 eetlepels azijn  
groentebinder 
 
Voorbereiding 
Spek in blokjes snijden en in hete olie zachtjes uitbakken. Rode kool in stukjes snijden. 
Ui snipperen. Appel schillen en halveren, klokhuis verwijderen en appel in stukjes 
snijden. 
Bereiding 
Rode kool in grote pan met spek, ui, appel, theelepel zout, kaneelstokjes. kruidnagels, 
beetje peper, bier en rozijnen opzetten. Deksel op pan leggen en rode kool in ca. 2 uur 
zachtjes gaar koken. Vocht afgieten. Azijn toevoegen en rode kooi eventueel binden met 
een beetje groentebinder. 
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Gratineerschotel van aardappelen en selderij 
 

 
 
Ingrediënten:   
 
2 knolselderij 
16 aardappelen (licht kruimig bijv. Koopmans 
blauwe) 
 
Voorbereiding 
Schil de aardappelen en de knolselderij. Rasp 
de aardappelen en de knolselderij in plakken/schijven van ongeveer 3 mm dik, iets 
dunner mag ook mits de dikte van de aardappelschijven maar gelijk is aan die van de 
knolselderij. Spoel en droog de plakken. 
Bereiding 
Bak beetjes aardappel en selderie in boter. Doe ze laag om laag in een beboterde 
vuurvaste schotel; kruid ze met zout en peper. Eindig met aardappelen. Leg klontjes 

boter op de aardappelen. Verwarm de oven voor op 190 °C (of regelknop 5). Bak de 

gratin in ongeveer een uur goudbruin. 
 
Biertip 
Rochefort 10: Rochefort 10 (11,3 % vol. alc.) heeft een diepe roodbruine kleur. Het smaakt wat 
stroperig in de mond en heeft een uitgesproken fruitig palet (peren, bananen, grondachtige smaken) 
met een zweem van bittere chocolade in de lange, warme afdronk. 
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Gebakken peer in Distelroos met advocaatijs 
 

 
 
Ingrediënten:   
 
5 stuks peer - Doyenne du comice  
100 gram boter 
Een snufje zwarte peper - grof gemalen  
150 gram suiker  
0,20 liter ‘Distelroos’ amandellikeur (amaretto)  
30 gram pistachepitten  
30 gram geschaafde amandelen 
1 liter roomijs 
0,25 liter advocaat 
 
Voorbereiding 
Schil de peren en snijd ze in vieren. Verwijder het klokhuis en snijd elk partje weer 
doormidden.  
Bereiding 
Verwarm de boter in de koekenpan. Bak hierin de schijfjes peer aan beide kanten. Voeg 
de peper toe. Strooi de suiker over de schijfjes peer en glaceer de schijfjes peer 
(glanzend laagje). Blus af met de amandellikeur en laat de peren afkoelen. Maal de 
pistachepitten fijn. Rooster in een droge koekenpan de amandelen en de gemalen 
pistachepitten op halfhoog vuur goudbruin. Meng het roomijs met de advocaat.  
Serveren 
Schep in het midden van de borden een bol advocaatijs. Schik hier omheen de schijfjes 
peer met saus. Bestrooi het geheel met de pistachepitten en amandelen. 
 


