Menu 1 juni 2013 FINALE

Rillettes
illettes van tonijn met kappers
Koekjes met tijm gevuld met Roquefortcrème
CavaCava-Lindemans

Risotto met asperges, erwten en Parmezaan

Roomsoep van kropsla met zalmeieren

Varkenshaasje op Ardeense
Ardeense wijze
Krielaardappelen
Prinsessenbonen

Roomdessert met aardbeien en merengue
Mokka

Smakelijk …
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Aperitief
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Voorgerecht
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Soep
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Hoofdschotel
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Leg het vlees in een ovenvaste schotel en overgiet met de bruine fond. Gaar het verder in de
oven gedurende 8 à 10 minuten1 op 160°C.
Fruit de hamreepjes lichtjes in een braadpan en laat afdruipen op keukenrol. Uit de pan
nemen en warm bewaren. Het vet uit de pan doen en de sjalotten in deze pan licht laten
kleuren. De pan deglaceren met witte wijn en een beetje bruine fond, voeg ook een takje
dragon toe. Laten inkoken.
De geconcasseerde (gepelde en in blokjes gesneden) tomaten, de in brunoise (fijne blokjes)
van paprika en de vooraf gefruite reepjes ham toevoegen.
Room toevoegen en even laten inkoken tot napeerdikte.
Laat de varkens haasjes even rusten en snijd in stukken. Verdeel ze over de borden en
napeer met de saus.
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Kook de krieltjes in gezouten water gaar.
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Was de sperziebonen, snijd in fijne reepjes en stoof gaar in wat olijfolie.
Snij de krieltjes in stukjes en laat met de rozemarijn in de pan wat bakken.
Kruid met peper en zout.
Serveer alles warm.
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Dessert
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Verwarm de aardbeiencoulis op een zacht vuur.
Scheid de eieren. Voeg de suiker toe aan de dooiers en klop het mengsel tot een bleke ruban.
Hou het eiwit bij voor later.
Strooi het poeder voor vanillepudding in het dooiermengsel en roer met de garde tot het
volledig opgelost is.
Schenk het mengsel bij de warme aardbeiencoulis.
Blijf roeren met de garde tot de crème indikt. Hou het vuur zacht en laat het puddingpoeder
zijn werk doen. Neem de pan daarna van het vuur.
Schep de mascarpone in een mengschaal en roer de kaas los. Voeg een klein scheutje room
toe er roer tot je een glad mengsel krijgt.
Meet de room af. KIop de room halt op met de garde. (Tot je een slagroom krijgt met de
dikte van lopende yoghurt.)
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Schep het mascarponemengsel bij de lauwwarme aardbeienpudding en
roer grondig met de garde.
Schep er vervolgens de halt opgeklopte room bij en roer opnieuw
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Verdeel het dikke maar vloeibare mengsel over de coupes. Laat het lichtroze roomdessert
(minstens) een uur afkoelen in de koelkast. Let op: Hou in elk glas voldoende ruimte vrij voor
een laagje verse aardbeien en wat meringueschuim.

Kort voor het serveren:
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Spoel de verse aardbeien onder zacht stromend water. Laat de vruchten uitlekken.
Verwijder de groene kroontjes en snij de vruchten in kwarten.
TIP: Verwijder de kroontjes van de aardbeien pas nadat je de vruchten gewassen hebt. Zo
behouden de vruchten al hun smaak.

7
Klop het eiwit (dat je eerder opzij zette) tot een stevig schuim. Wie er de energie voor heeft,
gebruikt een garde maar het kan natuurlijk ook met de keukenmachine of een handmixer.
Zodra het eiwit schuimig wordt voeg je een klein scheutje Roosvicee (vruchtensiroop) toe en
de suiker.
Meng alles met de garde of laat de machine draaien tot je een hagelwitte zoete meringue
hebt.
Knip het tipje van de spuitzak. Steek er een ronde of gekartelde ouille in en vul de spuitzak
met de verse meringue.
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Neem de coupes met opgesteven pudding erbij. Leg in elk glas een flink laagje verse
aardbeien.
Spuit volgens je eigen fantasie toefjes meringue over elk dessert. Het hele oppervlak mag
ermee bedekt zijn.
Gebruik een kleine gasbrander om de verse meringue een goudbruin laagje te geven.
Beweeg in cirkels over het dessert, zodat de zoete meringue niet verbrandt.

