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Doen:

• Blancheer de broccolistammetjes 1 minuut in gezouten water en marineer ze daarna meteen met olijfolie en wat

sushi seasoning.

• Verhit een kookpan met een klein scheutje maïsolie en bak kort en krachtig de mosseltjes met de selder, tijm,

knoflook, ui en gemalen peper. Blus af met de wijn en doe er een deksel op. Laat kort stomen zodat de schelpjes
allemaal opengaan.

• Giet ze snel in een kom en haal de mosseltjes eruit. Verwijder de baard van elke mossel. Zeef het kookvocht en
bewaar de mosseltjes daarin.

• Verwarm de oven voor op 140°C Kruid de tongfilets en gril ze 1 minuut aan beide kanten op een hete gril. Gaar
ze nog 3 minuten verder in de warme oven met wat gesmolten boter. Verfris met citroensap.

• Meng alle ingrediënten voor de tandoorimayonaise.

• Meng alle ingrediënten voor de sojavinaigrette.

• Snijd enkele broccolistammetjes in schijfjes.

• Verdeel de tongfilets, mosselen, broccolischijfjes en -stammetjes over de borden. Lepel wat sojavinaigrette over de

vis. Druppel wat tandoorimayonaise over de borden.
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Voorbereiding: 20 minuten
Bereiding: 25 minuten

Moeilijkheidsgraad**~~~
Nodig:
• 8 Chinese broccolistam

metjes (in de oosterse

winkel, te vervangen

door jonge broccoli

roosjes)
• olijfolie

• sushi seasoning

(of rijstazijn)
• maïsolie

• Y2 kilo Zeeuwse

mosseltjes

• 1 stengel bleekselder,
in stukjes

• plukje tijm

• % teentje knoflook

• Y2 ui, fijngesnipperd

• vers gemalen peper

• 0,5 dl witte wijn

• 1 mooie zeetong van

600 g, zodanig gefileerd

dat de twee filets nog
aan één zijde aan elkaar

vasthangen

• 4 eetlepels gesmolten
boter

• sap van Y2 citroen

Voor de tandoori

mayonaise:

• 6 eetlepels mayonaise

• Y2 theelepel tandoori
kruiden

• rasp van Y2 limoenschil

Voor de sojavinaigrette:

• 4 eetlepels sojasaus

• 10 eetlepels olijfolie

• snufje vijfkruidenmeng

sel (in de supermarkt)

• sap van Y2 limoen

• peper van de molen



Doen:

• Kruid de hazenbouten met peper en zout en leg deze in een schaal met de wijn, port, uien, look, steranijs,
jeneverbessen, tijm, laurier en azijn. Laat 12 uur marineren.

• Haal de bouten eruit en dep ze droog Kleur ze in de geklaarde boter en voeg de marinade, selder en wortel toe.

Breng aan de kook en voeg de wildfond en de kippenbouillon toe. Breng opnieuw aan de kook en zet op een

heel laag vuur. Laat zowat een half uur garen tot de bouten mooi gaar zijn en het vlees mooi van de bouten komt.
• Laat alles snel afkoelen. Haal de bouten eruit en kook de bouillon een derde in.

• Pluk ondertussen het vlees van de beenderen en snijd dit in fijne blokjes.

• Zeef de bOUillonen bind deze met een beetje aardappelzetmeel tot hij mooi van dikte is. (sausdikte)

• Voeg het gesneden vlees toe en laat dit heel zachtjes op warmte komen. Roer het vlees mooi los en voeg de

fijngesneden champignons en de peterselie toe.

• Snijd de bloedworst in mooie plakjes en bak deze in wat geklaarde boter in een koekenpan. Vul een mooie schaal

met de aardappelpuree en bedek die met de dubbele hoeveelheid ragout.
• Werk af met de bloedworst, verse truffel, de crostini en de jonge blaadjes van paardenbloem en waterkers.

Voorbereiding: 20 minuten
Marineren: 12 uur

Bereiding: 60 minuten

Moeilijkheidsgraad:
***'tI'tI

Nodig:

• 4 hazenbouten (achter-
poten)

• Y2 fles rode wijn

• Y3 fles port

• 2 uien, gesneden
• Y2 bol look

• 1 steranijs

• 4 jeneverbessen

• tijm
• laurier

• 2 eetlepels Cabernet

Sauvignonazijn

• 2 stelen bleekselder,

gesneden

• 1 wortel, gesneden

• geklaarde boter
• 2 dl wildfond

• 2 dl kippenbouillon

• aardappelzetmeel

• 100 g Parijse champig
nons

• 6 eetlepels gehakte
platte peterselie

• 2 verse bloedworsten

• 300 gaardappelpuree
• 1 zwarte truffel,

in ultrafijne schijfjes

• 4 crostini (fijne toastjes)
van zuurdesem brood

• jonge bladscheuten van

de paardenbloem

• jonge wilde waterkers


