
 

 

 

 

 

 

 

Menu 1.

Gerookte zalm in bladerdeeg

Waterzooi van kip

Haspengouwse appel met ijs

 
 

 

 



 

 

 

Gerookte zalm in bladerdeeg 
 

 

Ingrediënten (4 pers) 

  2 dl visfumet 

  bladerdeeg (dunne sneetjes) 

  100 gr kervel 

  2 dl room 

  12 sneetjes gerookte zalm 

  peper en zout 

 

 

Voor de visfumet 

  500 gr graten en stukken vis 

  1 ui 

  1 stengel gele selder 

  1 preistengel 

  2 sjalotten 

  1 blaadje laurier 

  2.5 dl droge witte wijn 

  6 witte peperbolletjes 

 

 

Bereiding visfumet 

  Was de graten en de stukken van de vis onder stromend water 

  Snij de groenten in grove stukken 

  Doe alle ingrediënten in een pan 

  Voeg het water en de wijn toe 

  Breng aan de kook 

  Laat het geheel gedurende 30 minuten zachtjes trekken, waarbij je de fumet regelmatig 

    afschuimt 

  Giet de fumet door een kaasdoek 

  Deze fumet kan gebruikt worden om vis te pocheren en ook om sausen te maken 

 

 

Bladerdeeg 

  Leg afwisselend 1 blaadje bladerdeeg en 1 sneetje gerookte zalm (4 blaadjes bladerdeeg en 3  

    sneetjes zalm ofwel 3 blaadjes bladerdeeg en 2 sneetjes gerookte zalm) 

  Smeer de bovenkant van het bladerdeeg in met losgeklopt eiwit 

  Zet in een oven van 200°C gedurende 15 à 20 min (warme luchtoven is beter) 

 

 

Saus 

  Kook de visfumet met room 

  Kruid met pepr en zout 

  Voeg de gehakte kervel toe 

 

 

Wijntip 

  Droge witte wijn bv Muscadet tire sur Lie of Entre-Deux-Mers sec 

 



 

 

 

Waterzooi van kip 

 

 

Ingrediënten (4 pers) 

  1 kg rund- en kalfsbeenderen 

  1 kip 

  groententuiltje (peterselie - laurier - tijm) 

  1 ui 

  2 preiwitten 

  100 gr witte selder 

  2 wortelen 

  2 dl room 

  50 gr bloem 

  50 gr boter 

  aardappelen 

 

 

Bereiding 

  Trek een bouillon van de beenderen en een groententuiltje gedurende ± 30 minuten 

  Zeef de bouillon 

  Kook de kip in deze bouillon 

  Snij de wortelen, de selder en de prei in lange reepjes van ± 3 cm lang 

  Haal de gare kip uit de bouillon en ontdoe ze van de beenderen 

  Maak een roux van boter, bloem en bouillon 

  Voeg de room toe en laat doorkoken 

  Snij de aardappelen in blokjes en laat heel even koken 

  Doe de kip, de groenten en de aardappelen bij de roux en laat opwarmen 

  Dien de waterzooi op in een bord versierd met peterselie 

 

 

Wijntip 

  Lichte rode wijn bv.Beaujolais of Bordeaux Supérieur 



 

 

 

Haspengouwse appel met ijs 

 

 

Ingrediënten 

  4 Jonagold appels 

  suiker 

  boter 

  Calvados 

  4 bollen vanille ijs 

  schilfers van amandelnoten 

  gemalen cocosnoot 

 

 

Bereiding 

  Verdeel de appelen in 8 stukken 

  Smelt de boter en bak hierin de appels aan 

  Caramelliseer de appelen met suiker 

  Blus met de Calvados 

  Schik de stukjes appel mooi op een bordje en giet er was vocht overheen 

  Centraal een bol ijs leggen 

  Bestrooien met wat amandelschilvers en gemalen cocosnoot 

 

 


