
Coquilles met quinoa, wasabi en kip 

Quinoa salade
Kook de quinoa gaar in kippenbouillon met water. Spoel kort af met 
koud water. Laat afkoelen in een koelcel. Werk af met een scheut 
olijfolie, korianderblad, sesamolie, sushiazijn, witte sojasaus en 
limoenzeste. Breng op smaak met peper. 

Rauwe room
Verwarm 25 gram room. Los de geweekte gelatine erin op en voeg 
de overige room toe. Kruid af met peper en zout.  

Wasabi crème
Doe alle ingrediënten – behalve de druivenpitolie – in een thermomix 
en mix tot een fijne massa. Monteer op met druivenpitolie tot een 
homogene massa. Passeer door een fijne zeef. 

Corse kippenbouillon 
Bereid de bouillon en laat tot de helft reduceren (tot de gewenst dikte). 
Voeg de olijfolie toe.

Marinade hijiki wier
Vermeng de vloeibare ingrediënten. Voeg het wier toe  
en laat een nacht marineren

Carpaccio van coquilles
Snijd de coquilles in dunne plakjes. Steek de plakjes  
uit met een steker met een doorsnee van 4 centimeter. 

BereidingIngrediënten  

Quinoa salade 
100 g Quinoa 
250 g  Knorr Professional 

Geconcentreerde 
Bouillon Kip 

50 g Water
1  Scheut olijfolie
5  Blaadjes koriander
1 tl Sesamolie
1 tl Sushi azijn
1 tl Witte sojasaus
½  Limoenzeste
- - Peper

Rauwe room  
125 g Rauwe room
1 bl Bladgelatine
- - Peper en zout

Wasabi crème  
45 g Wasabistengels
70 g Spinazie 
1 g Xantana
1  Eiwit
30 g Limoensap
1  Limoenzeste
30 g Sushi azijn

20 g Sake 
270 g Druivenpitolie

Corse kippenbouillon   
125 g Water
50 g  Knorr Professional 

Fond Gevogelte
4 g  Knorr Professional 

Geconcentreerde 
Bouillon Kip

15 gr Olijfolie

Marinade hijiki wier 
40 g Water
60 g Kikkoman sojasaus 
1 g Sesamolie
10 g Hijiki wier

Carpaccio van coquilles 
2  Coquilles
- - Olijfolie
- - Citroenzeste
- - Grof zeezout
- - Witte peper

Garnituren 
- - Goa cress
- - Citrus-afrikaantjes
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Consommé 
5 l  Knorr Professional 

Wildfond
1 kg Rundergehakt
1 kg Fazantengehakt
10  Eiwitten
- - Tomatenpuree
- - Aromaten

Tortellini  
10  Fazantenbouten
1 blik Ganzenvet
1	 bol	 Knoflook
- - Tijm 
- - Laurier
- - Peper en zout
- - Xantana
1 pak Wontondeeg

Gerookte aardappels
250 g Aardappels
- - Boter
- - Yoghurt 
- - Room culinair

Korianderolie
2  Bossen Koriander
5 dl Olijfolie

250 g Akkerzwammen
- - Chardonnay azijn
- - Mirin
- - Citroensap
- - Zwarte quinoa
- - Witte quinoa
- - Olie
- -  Ras el hanout
- -  Fleur de sel

Ingrediënten  

Kook voor de consommé de wildfond op. Vermeng de gehaktsoorten 
met de opgeklopte eiwitten, tomatenpuree en aromaten. Voeg toe 
aan de fond, kook op en laat minimaal een uur zacht koken. 
Zeef door een fijne doek. Leg de fazantenbouten in ganzenvet. 
Voeg de knoflook, tijm en laurier toe en konfijt de bouten 3 uur in 
een oven op 150˚C. Pluk en werk het vlees op met wildfond. Kruid 
af en bind licht met xantana. Rol bolletjes en vries deze kort in. 
Vorm tortellini’s van het wontondeeg en de vleesbolletjes. Duw ze 
mooi dicht en vries ze een nacht in. Kook de aardappelen en rook 
ze licht in een smoker. Werk ze op met boter, yoghurt en beetje 
room culinair. Doe in een kidde en houd warm. Mix de koriander 
met olijfolie in de thermomix en verwarm tot 50˚C. Vries in zodat 
olie en kruiden scheiden. Zeef en vang de groene olie op. Snijd de 
akkerzwammen en vacumeer ze met chardonnay azijn, mirin en 
citroensap. Kook de quinoa, laat uitlekken, droog en pof in olie. 
Kruid met fleur de sel en ras el hanout. Om te serveren: 
Stoom de tortelinni’s 3 minuten op 100˚C. Kook de 
consommé en leg de tortellini’s erin. Serveer in een diep 
bordje. Voeg 3 lepels consommé toe, bedek de tortellini’s 
met aardappelschuim, bedruppel met korianderolie 
en werk af met een lepel gepofte quinoa en zoetzure 
champignons.

Bereiding

Tortellini van Fazant
met gemarineerde champignons, consommé van wild met 
xeres, gerookt aardappelschuim, quinoa en koriander
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Geglaceerde bieten 
Schil en snijd de bieten in stukken. Vacumeer de biet met de overige 
ingrediënten en gaar 75 minuten op 95˚C. Of gaar de ingrediënten 
afgedekt op een zacht vuur. Bewaar het kookvocht voor de saus.

Gel van rode biet zoetzuur
Kook alle ingrediënten samen op. Stort op een plaat. Mix volledig glad.

Saus van chioggia biet
Kook het bietenkookvocht op. Voeg de overige ingrediënten toe en mix.

Zoetzure marinade
Kook de ingrediënten voor de marinade samen op en laat afkoelen. 
Schil en snijd de biet in dunne plakken. Snijd de sjalot in dunne reepjes. 
Giet de marinade erover en marineer ze kort.

Rode biet in zoutkorst gebakken 
Maak een kneedbaar deeg van 50 procent bloem, 50 procent grof zout 
en water. Wikkel de bieten in het deeg. Gaar ze al naar gelang de grootte 
circa 90 minuten in een oven op 200˚C.

Gekonfijte sjalot
Gaar de sjalot op een bodem van zout circa 15 minuten in de oven. 
Haal de sjalot eruit als de kern gaar is.

Poeder van rode biet
Droog de afsnijdsels in een oven op 80˚C en maal ze fijn tot poeder.

Bereiding

Gelakte chioggia biet 
met sinaasappel

Ingrediënten  

Geglaceerde bieten  
5  Chioggia bieten
1  Klont boter
1 el Kristalsuiker
2 dl  Knorr Professional 

Gevogeltebouillion
1  Sinaasappelzeste 
1 st Foelie
1 dl Rode bietenjus 

Gel van rode biet zoetzuur
500 g Rode bietenjus
1 el Luikse siroop
2 el Rode wijnazijn
1 el Sojasaus
5 g Agar

Saus van chioggia biet
2 dl  Kookvocht van 

chioggia bieten 
1 el Sinaasappelsap
2  Blaadjes basilicum
1 tl Citroensap
1  Klont boter
1 tl Beurre noisette
1 tl Miso 

Zoetzure marinade
310 g Water
20 g Suiker
10 g Dragonazijn
15 g Witte balsamico azijn
12 g Azijn
10 g Selderijzout 

1  Chioggia biet
1  Sjalot

Rode biet in zoutkorst 
gebakken 
- - Bloem
- - Grof zout
- - Water
- - Rode bieten 

Gekonfijte	sjalot
1 st Sjalot
- - Zout

Poeder van rode biet
- -  Afsnijdsels  

van rode  
bieten
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Reebok filet
poivradesaus en een zalf van bloemkool

Poivradesaus
Bak de wildbeenderen aan in Phase. Blus de beenderen met 
de marinade, laat voor 2/3 inkoken, en voeg de fond toe. Laat 
de saus inkoken tot de gewenste smaak bereikt is en voeg de 
aardbeienconfituur en de ganzenlever toe. Breng de saus verder op 
smaak met zwarte peper van de molen en passeer door een fijne 
zeef. Mix de saus voor het serveren met een staafmixer.

Zalf van bloemkool
Breng water aan de kook. Voeg de kippenbouillon en melk toe en 
breng opnieuw aan de kook. Voeg de bloemkool toe en kook deze 
gaar. Mix en passeer de massa door een zeef. 
Voeg tot slot de hazelnootboter toe.

Bereiding
Poivradesaus
200 g Wildbeenderen 
- - Phase With Natural Butter Flavour
100 ml Marinade van wild*
500 ml Knorr Professional Wildfond
2	 el	 Aardbeienconfituur
50 g Ganzenleverpaté
- - Versgemalen zwarte peper

Zalf van bloemkool
350 ml Water
15 g Knorr Professional Bouillon Kip
350 ml Melk
500 g Bloemkool
100 g Hazelnootboter

Ingrediënten  

Recept -
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* Marinade van wild:  
rode wijn, knoflook, tijm, 

laurier, jeneverbes, wortel, 
selderij, sjalot, jeneverbes, 

zwarte peper, wild 
(beenderen en vliezen,  

enzovoort).



Zeetong meunière
Visjus, puree van Ratte aardappelen  
en knapperige stukjes kippenhuid

Maak de zeetongen schoon (of laat dit doen door uw visboer) en zorg dat 
het vel heel blijft. Bedek de zeetongen met een dunne laag bloem en bak 
ze vervolgens eerst aan de witgekleurde zijde aan. Draai de vis om wanneer 
deze voldoende van kleur veranderd is en laat vervolgens de andere zijde nog 
30 seconden aanbakken. Neem de pan van het vuur en laat deze afkoelen. 
Haal vervolgens de vis uit de pan om deze te pareren en fileren. Bewaar de 
visgraat voor de jus. Leg de kippenhuiden op een stuk bakpapier en bedek 
ze met nog een stuk bakpapier. Plaats dit op een plat vuurvast bord, bedekt 
met nog een plat vuurvast bord. Bak gedurende 40 minuten in de oven op 
180°C. Vervolgens snijdt u de gebakken huiden in vierkantjes van 2cm bij 2cm. 
Snijd de Romeinse sla in kleine driehoeken, de radijzen en champignons in 
smalle schijfjes. Breng een streep puree op de borden met behulp van de 
knijpzak, steek daarin de gesneden stukjes kippenvel, Romeinse sla, radijs en 
champignon. Strooi hierover wat van de verse kruiden. Verwarm de zeetongen 
3 minuten in de oven op 200°C en leg deze erbij op de borden met daarnaast 
de jus.

Visjus 
Bak in een pan de 2 visgraten. Voeg de champignons, sjalot, knoflook en tijm 
toe. Dit geheel kort op hoog vuur bakken en daarna afblussen met 50 ml 
Noilly Prat. Voeg daarna 500 ml kalfsfond toe en laat gedurende 15 min 
zachtjes doorkoken. Giet dit daarna door een fijne sauszeef. Breng de saus op 
smaak met de kruiden en klop het beetje bij beetje door de smeltende boter. 

Bereiding
2  Zeetongen van 500 g
200 g Aardappelpuree (bij voorkeur Ratte aardappel) 
2  Bladen Romeinse sla 
4  Radijzen
2  Kippenhuiden
4  Champignons 
200 ml Visjus 
- - Verse kruiden

Visjus  
100 g Fijngesneden champignons
50 g Fijngesneden sjalot
500 ml Knorr Professional Fond Kalf
1	 	 Teen	geperste	knoflook
- - Tijm
- - Laurier

Ingrediënten voor 4 personen
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