
 

 

 

 

 

 

 

Menu 12. - Paasmenu

Trio van avocado

Roquefortsoep met waterkers

Gebraden lamsrug op groentemargriet

Verloren brood met exotische vruchten

 
 

 

 



 

 

Trio met avocado 
 

 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 mooie avocado 

 sap van 2 citroenen 

 120 gr gerookte zalm in sneden 

 1 eetlepel uisnippers 

 1 eetlepel gehakte peterselie 

 4 kwarteleitjes 

 1 ½ dl room 

 4 toefjes peterselie 

 cayennepeper 

 Solo 

 peper en zout 

 

Bereiding 

 Snij de avocado in de lengte in 2 en verwijder zorgvuldig de pit 

 Snij ze nogmaals in de lengte in 2 en schil elk partje 

 Besprenkel direct met citroensap 

 Snij elk partje in lange fijne plakjes en leg ze in een waaier op 4 borden 

 Besprenkel opnieuw met citroensap en kruid met een snuifje zout 

 Snij de zalmplakjes in fijne reepjes 

 Meng ze met de uisnippers en de gehakte peterselie 

 Schik de zalm op elk bord op een hoopje naast de avocadoplakjes 

 Breek de kwarteleitjes elk afzonderlijk in een kopje 

 Bak ze in een noot bruisende Solo en kruid met peper en zout 

 Schik op de borden (zie tips) 

 Meng de room met ½ eetlepel citroensap en kruid met een snuifje cayennepeper 

 Lepel de room tussen de 3 ingrediënten op de borden 

 Versier met een toefje peterselie (zie tips) 

 

Tips 

 Om de kwarteleitjes een mooie vorm te geven kan u metalen uitsteekvormpjes in de pan zetten en 

daar de eitjes in bakken 

 Met een theelepeltje kaviaar wordt dit voorgerechtje zeer feestelijk! 

 

 

 

 

 



 

Roquefortsoep met waterkers 
 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 8 teentjes knoflook, ongepeld 

 2 uien, fijn gesneden 

 2 eetlepels olie 

 600 gr aardappelen in blokjes 

 1¾ l groentebouillon 

 3 pakjes waterkers, steeltjes verwijderen 

 175 gr roquefort verkruimeld 

 1 dl slagroom 

 

Bereiding 

 Oven voorverwarmen op 200°C 

 Knoflook in braadslede in midden van de oven in ±25min bruin roosteren 

 Laten afkoelen 

 Intussen in pan met dikke bodem olie verhitten en uien ±5 min zachtjes bakken 

 Aardappel en bouillon toevoegen en afgedekt ±20 min zachtjes laten koken 

 Waterkersblaadjes door soep roeren en ±1 min meekoken 

 Knoflook pellen en aan soep toevoegen 

 Soep met staafmixer pureren 

 Soep in schone pan schenken en langzaam verwarmen 

 150 gr roquefort erdoor kloppen en laten smelten (niet laten koken) 

 Koud of warm serveren met wat slagroom en rest van roquefort 

 

 

Weetjes 

 1 dl vloeistof = 6 eetlepels 

 10 dl = 1 liter 

 
 

 

 



 

Gebraden lamsrug op groentemargriet  
 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 mooie lamsrug (8 koteletten) 

 400 gr aardappelen (geschild gewicht) 

 2 courgetten 

 2 fijngehakte uien 

 4 eetlepels olijfolie 

 500 gr tomaten 

 3 teentjes fijngehakte knoflook 

 1 eetlepel paneermeel 

 tijm 

 rozemarijn 

 peper en zout 

 

Bereiding 

 Kook de aardappelen gaar, giet ze af en laat afkoelen 

 Schil ondertussen de courgetten 

 Snij ze in schijfjes en fruit ze samen met de fijngehakte uien in een grote pan met 3 eetlepels 

olijfolie 

 Laat ze 6 min bakken en neem ze dan van het vuur 

 Snij de aardappelen en de tomaten in schijfjes  

 Leg ze op een gratineerschotel afwisselend met de courgetten 

 Besprenkel het geheel met de in de pan overgebleven olie en uien 

 Voeg peper en zout toe en bestrooi met 2 teentjes fijngehakte knoflook, paneermeel, tijm en 

rozemarijn 

 Zet de schotel in de op 180°C voorverwarmde oven en laat ze er ongeveer 30 in staan 

 Maak intussen de lamsrug schoon door het vlees op het eind van de botten van de koteletten goed 

af ter krabben 

 Wikkel de botten in aluminiumfolie 

 Strijk de hele rug grondig in met het overgebleven teentje knoflook en bestrijk met olijfolie met 

een penseel 

 Leg hem op een andere gratineerschaal 

 Voeg peper en zout toe, strooi er een beetje tijm op en zet 25 min in de oven 

 Haal de 2 schotels uit de oven, hou de groenten warme en laat het vlees 5 min op een rooster 

liggen 

 Verwijder intussen de aluminiumfolie van de botten van de koteletten 

 U kan de lamsrug opdienen op de groenten en hem zo in stukken snijden 

 

Wijntip 

  

 
 



 

Verloren brood met exotische vruchten  
 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 4 stukken briochebrood 

 4 schijven verse ananas 

 ½ papaya 

 1 kiwi 

 ½ mango  

 4 lychees 

 8 passievruchten 

 1 eetlepel bloemsuiker 

 50 gr boter 

 2 dl room 

 2 dl melk 

 100 gr fijne suiker 

 2 eieren 

 

Bereiding 

 Schil de vruchten en snij ze in stukken 

 Snij de passievruchten doormidden en verwijder bij middel van een lepel de pitten en hou ze apart 

 Verwijder de korst van het brood en snij ze in 4 

 In ene pan laat je de melk, de room en suiker koken 

 Laat afkoelen en giet het mengsel op de geklopte eieren 

 Drenk in dit mengsel het brood en bak ze in de boter 

 Alvorens om te keren strooi er wat bloemsuiker over om te karameliseren 

 Ondertussen zet je een tweede pan op het vuur en stoof je al het fruit 

 Haal ze uit de pan, deglaceer de pan met de passievruchten 

 Verdeel de broodkorstjes op de borden en garneer met de vruchten en saus 

 


