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Kookclub Bas 6 juni 2019 
 
 

Amuse 
Groene aspergesalade - mortadella 

zoete aardappel – kervelcrème 
 
 

Voorgerecht 
Asperge goulash - zout-pittige popcorn 

 
 

Hoofdgerecht 
Kalfslende - kreeft - lavas mousseline 

asperges - bisquesaus – bearnaise saus 
 

 
 

Dessert 
Grand dessert met aspergeparfait - vers fruit - 

panna cotta - aardbeiensaus 
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Groene aspergesalade - mortadella 
zoete aardappel – kervel crème 
 
Ingrediënten: 18 personen 
Groene asperges 
3 bosjes groene asperges 
Marinade 
1 dl witte wijnazijn 
1 dl water 
75 g suiker 
2 blaadjes laurier 
5 jeneverbessen 
Macadamia noten 
100 g macadamia noten 
8 g koffiepoeder 
Mortadella 
500 g mortadella 
Zoete aardappel 
250 g zoete aardappel 
1 dl melk 
80 g boter 
Kervelcrème 
1 bos kervel 
1 dl eigeel 
30 ml witte wijnazijn 
20 g mosterd 
2 dl zonnebloemolie 
zout en peper 
Garnituur 
cress 
 
Bereiding: 
# Beginnen met zoete aardappel 
Groene asperges 
• Snijd twee centimeter van de uiteinden van de asperges. 
• Verdeel de asperges in 4 gelijke bossen. 
• Kook drie bossen asperges beetgaar. 
• Snijd de overige bos asperges in dunne lange repen. 
• Meng de asperge repen met de marinade en vacumeer tot serveren. 
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Marinade 
• Meng alle ingrediënten, breng aan de kook en laat afkoelen. 
Macadamia noten 
• Bruneer de noten in de oven 8 minuten op 175°C, hak fijn en meng met de 

koffiepoeder. 
Mortadella 
• Snijd de mortadella op de snijmachine in dunne plakken van circa ½ 

centimeter. 
• Steek met een kleine steker kleine rondjes uit de plakken. 
• Snijd het afsnijsel klein en bak licht aan in wat olie. 
• Droog het afsnijsel in een oven van 50°C en verkruimel de droge mortadella 

voor serveren. 
Zoete aardappel 
• Pof de aardappel circa 45 minuten op 180°C en pel warm. 
• Draai de aardappel met de melk en boter tot een crème en wrijf door een 

zeef. 
Kervel crème 
• Blancheer de kervel, koel direct terug op ijswater en knijp daarna goed uit. 
• Draai een mayonaise van het eigeel, azijn en mosterd in de keukenmachine 

voeg langzaam de olie toe en als laatste de kervel. Breng op smaak. 
PRESENTATIE 
• Verdeel de stukjes gekookte asperges in de spiegel van een diep bord en 

verdeel de worst mooi rond de asperges. 
• Verdeel de asperge repen op de worst en over de toefjes kervel crème 

tussen de asperges. 
• Spuit toefjes zoete aardappel naast de asperges en garneer met de 

macadamia noten, mortadella kruim en cress. 
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Asperge goulash - zout-pittige popcorn 
Ingrediënten 18 personen 
 
Asperge goulash 
36 st asperges 
1 st kleine rode paprika 
1 st kleine gele paprika 
1 st kleine groene paprika 
1 st sjalot 
2 theelepels kummel 
2 st citroenschil rasp 
10 takjes tijm 
4 takjes rozemarijn 
3 blaadjes laurier 
8 st jeneverbes 
3 el paprika poeder 
2 dl wodka 
zout 
xantana 
Zout-pittige popcorn 
500 gr suiker 
250 gr water 
1 ½ theelepel chilipoeder 
200 gr popcornmais 
grof zeezout 
arachideolie 
Garnituur 
cress 
 
Bereiding 
# gebruik aspergevocht van hoofdgerecht 
Asperge goulash 
• Maak de asperges schoon en snijd de asperges in stukjes van circa 3 

centimeter. 
• Verwijder zaad en zaadlijsten van paprika’s en snijd in brunoise van 1 

centimeter. 
• Bak de asperges aan in een ruime pan tot ze mooi goudbruin zijn en voeg 

wat zout toe. 
• Fruit in een andere pan de sjalot en bak hierin de paprika. 
• Voeg hier een mengsel bij van paprikapoeder/wodka, alle kruiden en 
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• specerijen. 
• Laat mee fruiten en voeg toe bij de asperges. 
• Blus af met aspergevocht, passeer door een zeef waarbij het vocht wordt 

opgevangen. 
• Bind het vocht met xantana en bewaar tot serveren. 
Zout-pittige popcorn 
• Voeg het water en de suiker samen in een pan en verhit deze bij voorkeur 

niet op gas. 
• Wacht tot de suikermassa begint te kleuren en draai de kookzone uit. 
• Schenk een dun laagje arachideolie in een pan en strooi hier de popcorn op. 
• Zet de pan op het fornuis met een deksel en blijf tijdens het poffen 

schudden aan de pan. 
• Verdeel de popcorn op bakpapier. 
• Warm de caramel nog even op totdat deze weer wat vloeibaar is en voeg 

zeezout toe. 
• Vloei de caramel over de poporn en laat afkoelen. 
• Bestrooi de popcorn met wat chilipoeder en breek in stukken voor serveren. 
PRESENTATIE 
• Verdeel de asperges en paprika over 18 kommen. 
• Verdeel de saus erover. 
• Drapeer de popcorn boven op de asperges. 
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Kalfslende - kreeft - lavas mousseline 
asperges - bisquesaus - bearnaise 
 
Ingrediënten 18 personen 
Kalfslende 
18 st kalfslende 
Kreeft 
3 st kreeften (ca 450 gram) 
1 eetlepel cayenne peper 
Lavas mousseline 
30 gr lavas 
100 gr Griekse yoghurt 
300 gr aardappelen 
Asperges 
27 st asperges 
Bisque 
karkassen en koppen van kreeften 
3 tl tomatenpuree 
1 ½ liter visbouillon 
boter 
witte wijn 
cognac 
Bearnaise 
750 cl witte wijn 
45 cl azijn 
45 cl water 
12 st sjalotjes 
1 bosje dragon 
3 el peperkorrels 
80 g eigeel 
150 gr geklaarde boter 
zout 
Garnering 
paddenstoelen 
 
Bereiding: 
# meteen beginnen met kreeft 
Kalfslende 
• Grill de kalfslende aan beide zijden kort aan en bestrooi met zout en peper. 
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• Gaar de kalfslende verder in de oven op 50°C tot serveren. 
Kreeft 
• Breng een grote pan water met zout en de cayennepeper aan de kook,  

en gaar de kreeften in 4 minuten. 
• Haal het kreeftenvlees uit, lijf, scharen en poten en gebruik afval voor 

bisque. 
• Snijd het vlees in mooie stukjes van circa 2-3 centimeter. 
Lavas mousseline 
• Meng de lavas en Griekse yoghurt met de aardappelen en breng op smaak. 
• In een spuitzak in de oven van 70°C bewaren of op temperatuur brengen. 
Asperges 
• Schil de asperges en snijd op gelijke lengte. 
• Breng de asperges aan de kook in water met zout en laat in het vocht 

afkoelen. 
• Gril de helft van de asperges zodat ze een mooi grilpatroon krijgen. 
Bisque 
• Fruit de schalen en kop van de kreeften aan in wat boter, voeg 

tomatenpuree toe en laat zacht smoren. 
• Blus af met witte wijn en cognac. 
• Voeg de visbouillon toe en laat enkele minuten koken. 
• Maal de schalen en koppen van de kreeften in delen fijn in de 

keukenmachine  en voeg terug aan de massa. 
• Kook het geheel verder in tot circa ¼ gereduceerd is. 
• Passeer door een zeef, kook verder in tot saus dikte, bind eventueel en 

breng op smaak. 
• Kook een kleine hoeveelheid verder in voor het lakken van de zwezerik. 
Bearnaise 
• Meng witte wijn, azijn en water en voeg de sjalotjes, alle stelen van de 

dragon, de helft van de blaadjes dragon en de peper toe. 
• Bewaar de blaadjes van de dragon om als laatste toe te voegen. 
• Breng aan de kook en laat inkoken tot 4½ deciliter gastrique. 
• Zeef en laat de gastrique afkoelen. 
• Meet 4 ½ dl gastrique af (voorzichtig toevoegen om de hoeveelheid te 

kunnen bekijken) en vermeng die met het eigeel, kruid met wat zout. 
• Klop het mengsel au bain-marie zeer luchtig tot je strepen schuim kunt 

trekken. 
• Meng er daarna druppelsgewijs de geklaarde boter bij tot de saus de juiste 

dikte heeft. 
• Voeg de overige fijngesneden dragon toe. 
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Garnering 
• Maak de paddenstoelen schoon en snijd in vieren. 
• Bak vlak voor serveren even aan. 
PRESENTATIE 
• Verdeel de bearnaise als een spiegel op het bord, maak het bord niet te 

warm anders schift de saus. 
• Leg daarop de gegrilde kalfslende. 
• Leg het kreeften vlees tegen de kalfslende. 
• Spuit dotjes mousseline op het bord en leg de gekookte en gegrilde 

asperges ernaast. 
• Verdeel de paddenstoelen als garnering en druppel wat bisquesaus over het 

bord. 
• Serveer het overige van de beide sauzen in schenk kommetjes op tafel. 
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Grand dessert met aspergeparfait - vers fruit -  
panna cotta aardbeiensaus 
 
Ingrediënten 18 personen 
Vers fruit 
500 gr aardbeien 
1 dl Grand Marnier 
1 dl witte wijn 
50 g suiker 
Panna cotta 
1 l slagroom 
1 tonkaboon 
10 blaadjes gelatine 
150 g suiker 
Aspergeparfait 
250 ml. ongezoete slagroom 
250 gram asperges  
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
Aardbeiensaus 
6 st aardbeien 
poedersuiker 
witte port 
Grand Marnier 
Tuille 
50 g eiwit 
120 g poedersuiker 
20 g vanillesuiker 
120 g bloem 
100 g boter 
zout 
Garnituur 
36 blaadjes verse munt 
30 gr chocoladesaus 
 
Bereiding: 
Vers fruit 
• Maak de aardbeien schoon en snijd in partjes. 
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• Meng de Grand Marnier, de witte wijn en de suiker en kook in tot siroop. 
• Schenk de siroop over de aardbeien. 
Panna cotta 
• Rasp de tonkaboon 
• Breng de room tegen de kook aan. 
• Voeg de suiker en de rasp van de tonkaboon toe en laat even trekken. 
• Week de gelatine en voeg aan het warme mengsel toe. 
• Giet de panna cotta in kleine vormpjes en zet koud om op te stijven tot 

serveren. 
Aspergeparfait  
• Schil de asperges en kook de asperges samen met de schillen met weinig 

zout gaar en wrijf door een zeef tot een puree. 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Meng de eieren, dooiers en de suiker en klop die massa au-bain-marie op 

tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen met een spatel tot een 

luchtige substantie. Eventueel in een bak met ijswater zetten. 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de aspergepuree door de eiermassa. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
Aardbeiensaus 
• Pureer 6 rijpe aardbeien samen met wat witte port en poedersuiker tot een 

saus. 
• Voeg hier nog wat Grand Manier aan toe op smaak. 
Tuille 
• Meng de ingrediënten en laat rusten op kamertemperatuur. 
• Verdeel de massa op een bakplaat in dunne rondjes van circa ø10 

centimeter. 
• Gaar in een voorverwarmde oven op 180°C voor circa 5 minuten. 
• Zodra de deegrondjes gaan kleuren deze direct uit de oven halen en over 

een kleinere steekring hangen om daarmee een bakje te vormen. 
• Laat afkoelen voor verder gebruik in de opmaak. 
PRESENTATIE 
• Plaats de tuille op het bord en leg hier een aspergeparfait op. 
• Plaats de panna cotta er naast. 
• Positioneer het vers fruit. 
• Garneer met gemarineerde aardbeien, aardbeiensaus, munt en chocolade. 


