
HET KERSTMENU
I

Doen:

• Langoustines: bak de langoust ines met wat peper en zout in hete maïsolie. Verfris met citroensap.

• Geschilde aardperen: stoof de geschilde aardperen aan in de boter, zonder te kleuren. Kruid met peper en zout en

doe de room, bouillon en melk erop. Kook de aardpeer gaar en mix alle ingrediënten fijn. Zeef alles in een fijne zeef.
• Ongeschilde aardperen: snijd de aardperen heel fijn en frituur deze op 160°C. Laat ze uitlekken op keukenpapier

wanneer ze goudbruin zijn en kruid met wat fleur de se!.

• Cantharellen: stoof de cantharellen aan in geklaarde boter met peper, zout, sjalot en knoflook, Voeg wat kippenbouil

lon en citroensap toe en laat dit helemaal gaar stoven. Giet ze af en mix ze voorzichtig in de blender tot je de structuur

van een tapenade krijgt: niet te grof, maar ook niet te fijn. Marineer de tapenade op het laatste moment met olijfolie,
wat Cabemet Sauvignonazijn, gesnipperde sjalot en de fijngehakte peterselie. De tapenade mag niet te nat zijn en

moet goed op smaak zijn,

• Leg in elk kommetje een langoustine, een lepeltje tapenade en aardpeerchips. Schuim de warme aardpeersoep

op met een handmixer en strooi er wat gunpowder over. Lepel over de bereiding, Werk af met fijngesneden Parijse
champignons en jonge posteleinblaadjes,
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Voorbereiding: 30 minuten

Bereiding: 45 minuten
Moeilijkheidsgraad:
*****

Nodig:
• 4 dikke, verse langous

tines
• maïsolie

• sap van 1 citroen

• 500 gaardpeer,

geschild

• klontje roomboter
• peper en zout
·2 dl room

• 2 dl kippenbouillon
• 2 dl verse volle melk

• 1 koffielepel gunpowder

(groene- thee poeder)

• 3 aardperen, ongeschild
• fleur de sel

• 300 g cantharellen

• 2 eetlepels geklaarde
boter

• peper en zout

• 1 sjalot, fijngesnipperd

• J4teentje knoflook,

fijngehakt

• 1 dl kippenbouillon

• sap van 1 citroen
• olijfolie

• 1 theelepel Cabernet

Sauvignonazijn

• 2 eetlepels gehakte
platte peterselie

• 4 Parijse champignons,

in fijne sneetjes

• jonge postelein blaadjes



Nodig:

Voor de citroengranité:

• 75 g suiker
• 20 cl spuitwater
• 10 cl wodka

• 25 cl citroensap

• geraspte schil van 1 citroen

• 1 komkommer

• peper en zout

• 4 Zeeuwse platte oesters
(met 5 nullen)

• olijfolie

• sushi seasoning (of rijstazijn)

• 75 g geweekte algen (in de

Japanse winkel, je hoeft
ze enkel te weken als ze

gedroogd zijn)
• 1 klein zoet uitje, in fijne·

reepjes gesneden

• jonge bronzen venkel

(of venkelgroen)

Doen:

• Citroengranité: kook de

suiker met een klein scheutje

spuitwater op. Meng daarna
met de wodka, citroensap

en citroenschilletjes. Laat in
vriezen en roer er om het uur

met een vork door zodat een

kristalstructuur ontstaat

• Oester met komkommer en

algen: snijd de komkommer
in verschillende vormpjes om

het gerecht leuk aan te kle
den en marineer met peper,

zout, olijfolie en wat sushi

seasoning.
• Doe hetzelfde met de

geweekte algen. Maak de

oester los in de schelp. Leg

er wat geweekte algen bij,
zoete ui, bronzen venkel en

granité.

Voorbereiding: 20 minuten

Bereiding: 25 minuten

Moeilijkheidsgraad: **'t<'t<'t<

Nodig:
Voor de kreeftensalade:

• 2 Bretoense kreeften van 600 g,

in court-bouillon gekookt
• 1 fijngesnipperde sjalot

• 2 eetlepels ragfijn gesneden munt
en koriander

• olijfolie
• vissaus

• limoensap

• peper

Voor de currymayonaise:

• 6 eetlepels mayonaise

• 1 theelepel milde rode-currypasta

• 1 grote daikon (of rammenas)
• 4 groene shisobladeren,

fijngesneden

• eventueel jonge zeevenkel
scheutjes of lamsoor

• sesamkrokantjes (bij de biowinkel)

• jonge shisoscheutjes (in de groen

tewinkel)

Doen:

• Kreeft: haal de kreeften uit hun

jasje en snijd van de staarten 12

mooie porties. Snijd de rest van

het kreeftenvlees in kleine blokjes.

• Marineer de kreeft naar eigen
smaak met olijfolie, vissaus en

limoensap. Kruid met peper. Voeg
er de munt en koriander aan toe.

• Currymayonaise: meng de

mayonaise met de theelepel

currypasta.

• Daikon: snijd lange, dunne banen

van de daikon en leg die open op

een snijplank om er rolletjes van

te maken. Leg op elke strook een

stukje gesneden shisoblad. Leg
er een hoopje kreeftensalade op

en rol tot een mooi strak rolletje.

• Leg op elk rolletje een stukje

kreeft, een dotje currymayo

naise, wat zeevenkel, jonge

shisoscheutjes en een krokant

sesamkoekje.


