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Gastchef:  Naar een idee van: 
  



Gebakken coquilles in bladerdeeg op een bedje van 
Japanse zeesla 

 
 
Ingrediënten:   
 
Klontje boter 
10 plakjes bladerdeeg (voor 20stuks) 
1 geklopt ei 
10 grote coquilles - gehalveerd 
Cider (flinke scheut) 
4 el Creme fraiche 
4 el in totaal van bieslook, peterselie en 
selderij peper en zout 
1 bakje zeesla of zeekraal 
    
 
 
 
 
Bereiding: 
Met een uitsteker rondjes uit het bladerdeeg gestoken. Hierin op een centimeter van de 
rand een cirkel gesneden (niet helemaal door het deeg) en met het geklopte ei de rand 
ingevet met het ei. Deeg inprikken met een vork en dan de rondjes bladerdeeg op een 
natgemaakt bakmatje in een op 190 C voorverwarmde oven gedaan. Zes minuten laten 
bakken totdat ze mooi zijn gerezen. Uit de oven gehaald en met een scherp mes het 
dekseltje uitgesneden. De bakjes zijn hiermee klaar. 
 
Boter in de pan smelten en dan de coquilles (licht gezouten en 
gepeperd) 2 minuten per kant bakken, de laatste minuut de cider toevoegen > uit de 
pan nemen en op een warm bord warm houden met een deksel eroverheen. 
 
Crème fraîche in de pan met de kruiden en nog wat 
peper en zout en snel roerend war laten worden. 
Dan op een voorverwarmd bord de 
bladerdeegbakjes leggen, bord draperen met 
Japanse zeesla, coquille in het bladerdeegbakje 
leggen, wat van de saus erover scheppen en 
uitserveren. 
 
 

Wijntip: Val de Vid 
Verdecho 2012  
Spanje 
 
  



Pastasalade met kerstomaatjes, munt en mozzarella 

 
 
 
Ingrediënten:   
rasp en sap van 2 citroenen 

2 rode ui, gesnipperd 

800 g spaghetti 

12 eetlepels extra vierge olijfolie, plus extra 
voor de garnering 

8 theelepels kappertjes 

2 Spaanse rode peper, zonder zaadjes en 
fijngehakt 

snufje suiker 

700 g rijpe kerstomaten, in vieren 

bosje munt, blaadjes gescheurd 

handvol bieslook, gehakt 

3-4 bollen buffelmozzarella van elk 125 g 
(afhankelijk van hoeveel trek je hebt), in 
stukjes 

 
 
Voorbereiding: 
Doe de citroenrasp en het -sap in een grote kom en meng met de ui, zout en zwarte 
peper. Zet 10 minuten apart, zodat de ui zacht wordt. 
 
Bereiding: 
 

Kook de spaghetti 10 minuten of volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
 
Meng de olie, kappertjes, rode peper en suiker door het uimengsel en breng goed op 
smaak met zout en peper. 
 
Giet de spaghetti af, roer er een scheutje olie door en laat 
afkoelen. Doe de pasta in een grote kom en meng met de ui-
citroendressing. Schep de tomaten en het grootste gedeelte van 
de kruiden erdoor. Schep dan de stukjes mozzarella erdoor. 
 
Verdeel de pasta over de borden en garneer voor het serveren 
met de rest van de kruiden en een beetje olie. 

 

Wijntip:  
Traversa Refosco  
2008 
Italië 

  



In de oven gegaard lamspakketje 

 
 
Ingrediënten:   

 
10 lamsfilet (ongeveer 100 g /stuk)  

5 flinke aardappelen (ongeveer 125 g)  

5 kleine uien 

250 g mozarella  

10 el olijfolie  

5 teen knoflook  

10 takjes rozemarijn  

5 vleestomaat  

10 bospeen 

20 eetlepels erwten ( diepvries) 

 

Je kunt ook lamskoteletten gebruiken 

  

Voorbereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Schil de aardappel en snijd hem in zeer dunne plakjes. 
Was de tomaat en snijd die in 4 plakjes. 
Pel de ui en snijd hem in ringen. 
Snijd de mozarella in 4 plakjes. 
Wortel schrapen en in stukjes van 1 cm snijden 
oven bakpapier en touw 

 
Bereiding: 
Doe de olie in een kom en pers de knoflook erboven uit. Breng op smaak met zout en peper. 
Neem twee stukken bakpapier van 20 bij 20 cm. 

Leg op ieder vel in het midden een kwart van de aardappelplakjes, 
een kwart van de uienringen, een plakje mozarella en een plakje 
tomaat. 

Leg hier bovenop een lamsfilet. 

Bedek die met de rest van de aardappelplakjes, tomaat en ui, wortel 
en erwtjes 

Leg het takje rozemarijn erop en besprenkel met de olie. 

Vouw de pakketjes dicht, daarbij de boven en zijkanten tweemaal 
naar binnen toe en dichtknopen. Leg de pakketjes op een bakplaat.  

Schuif de bakplaat een richel onder het midden van de oven en laat 
de inhoud van de pakketjes in circa 1 uur gaar worden. 

Wijntip:  Traversa Refosco  
2008 
Italië 

 



Broodpudding met saus van chocola en bier 

 
Ingrediënten:   

5 grote eieren, liefst biologisch of vrije 
uitloop 

5 eetlepels cacao 

5 eetlepels lichtbruine basterdsuiker, plus 
wat extra 

30 ml slagroom 

700 ml halfvolle melk 

1 witbrood van 800 g, zonder kapjes, in 
sneetjes van 1 cm 

100 g pure chocolade van goede kwaliteit 
(minstens 70% vaste cacaobestanddelen) 

een klein handje pecca-noten, grof gehakt 

 

voor de saus 

100 ml donker bier 

100 ml slagroom 

2 eetlepels lichtbruine basterdsuiker 

100 g pure chocolade van goede kwaliteit (minstens 70% vaste cacaobestanddelen) 

voor erbij 

een bakje aardbeien 

vanilleroomijs 

 

Voorbereiding: 
Verhit de oven tot 180 ºC / gasovenstand 4. Breek de eieren in een grote mengkom en 
klop ze met de cacao en de suiker tot een glad mengsel. Klop er vervolgens geleidelijk 
de room en de melk door tot alles goed gemengd is. Snijd de sneetjes brood in grove 
driehoeken en doe ook die in de mengkom. Druk de broodjes een beetje onder en laat 
ze 30 seconden weken tot ze zich hebben volgezogen met de chocoladecustard. Dat 
gaat het best als je het niet met allemaal tegelijk doet, maar een paar per keer. 
 

Bereiding: 
Om de pudding te bakken heb je een 6 centimeter diepe ovenschaal van ongeveer 30 × 
25 centimeter nodig. Leg de geweekte stukjes brood in de schaal en schenk er het 
laatste restje van de custard over. 
 
Laat de chocolade in de verpakking zitten en sla er hard mee op je werkvlak om de reep 
in stukjes te breken (dat gaat het best als de chocola heel koud is). Vouw de verpakking 
open en prik de stukjes tussen de sneetjes brood. Tijdens het bakken smelten ze tot 
overheerlijke, donkere plasjes en geven de pudding een verrassend extraatje.  
Gooi wat gehakte pecca-noten op de pudding en strooi er vanaf een redelijke hoogte 
een gelijkmatig laagje suiker op. Zet de pudding 25 tot 30 minuten in de 
voorverwarmde oven of tot hij goudbruin is en de custard begint op te stijven, maar nog 
wel een beetje lobbig is. 
 



Zet terwijl de pudding in de oven staat een middelgrote pan met bier, room en suiker op 
een matig tot hoog vuur. Blijf continu roeren en haal de pan zodra het mengsel aan de 
kook komt van het vuur. Verbrijzel de rest van de chocola en roer de stukjes met een 
klein snufje zout door het biermengsel. Serveer de pudding met een royale scheut 
chocolade-biersaus. Garneer met verse aardbeitjes en een bolletje vanilleroomijs. 
 
 

Wijntip: 
Maggiolina 
Brachetto d’Acqui 
Italië 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


