
 

 

 

 

 

 

 

Menu 16.

Salade van Kwartels met druiven en vijgen

Fransiscaanse kalkoen

Gepocheerde peertjes met

Pistache-ijs

 
 

 

 



 

Salade van Kwartels met druiven en vijgen 
 

Ingrediënten  

 8 kwartels 

 4 eetlepels honing 

 2 dl rode wijnazijn 

 2 dl sesamolie 

 1 dl witte wijn 

 1 eetlepel sesamzaad 

 150 gr blauwe en witte druiven 

 100 gr walnoten, gehakt 

 100 gr amandelen, gehakt 

 4 vijgen 

 bosje raketsla 

 bosje eikenbladsla 

 200 gr bladerdeeg 

 1 eigeel 

 ½ l pindaolie 

 peper en zout 

 

Bereiding 

 Verwijder de pootjes en nekken van de kwartels 

 Bind de kwartels op met keukengaren (u kunt dit ook vragen aan de poelier) 

 Kruid ze naar smaak bij met versgemalen peper en zout 

 Bak de kwartels rondom kort aan in hete pindaolie en laat ze op een laag vuurt gaar worden 

 Doe er 2 eetlepels honing bij 

 Laat de kwartels op een laag vuur zachtjes karameliseren in de honing 

 Neem ze uit de pan en hou ze warm 

 Giet het overtollige vet weg en doe er een eetlepel honing bij 

 Warm even op en blus met wijnazijn en witte wijn 

 Laat tot 1 dl inkoken 

 Neem de pan van het vuur en werk de saus af met sesamolie 

 Kruid de saus naar smaak bij met versgemalen peper en zout 

 Zet opzij tot verder gebruik 

 Snij het bladerdeeg in reepjes van ½ cm  

 Maak er al draaiend stokjes van  

 Kwast in met losgeklopt eigeel en bestrooi ze met sesamzaadjes 

 Bak de bladerdeegstengels 6 min in een voorverwarmde oven van 200°C 

 Bak de amandelen en walnoten in hete olie 

 Doe er wat honing bij en laat alles kort karameliseren  

 Halveer de druiven en verwijder de pitjes 

 Spoel de 2 soorten sla en zwier ze droog 

 Snij de harde kern eruit  

 Verdeel de vijgen in partjes 

 Schep wat vinaigrette door de salade 

 Versnij de kwartels, warm ze even op onder de grill en schik ze op de borden 

 Werk de salade af met de druiven, noten, verse vijgen en de vinaigrette 

 Schep goed om  

 Nestrooi de salade met sesamzaad en werk af met de stokjes bladerdeeg 

 

Wijntip 

 

 



 

Fransiscaanse kalkoen 
 

Ingrediënten (4 pers) 

 2 sneden wit brood 

 solo 

 een snuifje lookpoeder 

 2 eierdooiers 

 ½ theelepel mosterd 

 2 dl pinda- of notenolie 

 peper en zout 

 2 eetlepels azijn 

 ½ dl water 

 4 eetlepels pindanoten 

 1/5 ijsbergsla 

 ½ rode paprika 

 150 gr zoete maïs uit blik 

 16 kerstomaten 

 4 kalkoentournedos 

 1 dl olie 

 1 eetlepel tandoorikruiden 

 4 eetlepels acaciahoning 

 2 eetlepels verse gehakte peterselie 

 

Bereiding 

 Snij de korst van het wit brood en snij het in blokjes van 1 cm 

 Laat een noot Solo smelten en bak er de broodblokjes goudgeel in 

 Strooi er wat lookpoeder over 

 Meng de eierdooiers met de mosterd 

 Giet er druppelsgewijs de notenolie bij en breng op smaak met peper, zout en azijn 

 Leng de mayonaiso aan met een scheutje water zodat u een lichtgebonden vinaigrette of “Italian 

Cream” krijgt 

 Roer er de pindanootjes door 

 Versnij de ijssla in dunne sliertjes 

 Versnij de paprika in kleine blokjes en meng ze onder de sla samen met de zoete maïs 

 Was de kerstomaten 

 Leg de kalkoentournedos in een schaaltje 

 Giet er de met olie vermengde tandoorikruiden bij 

 Zorg er voor dat alles mooi verdeeld is 

 Laat een nootje Solo smelten en bak er de tournedos in 

 Voeg de acaciahoning toe en laat verder bakken. Opgelet want de honing verbrandt snel 

 Giet een lepel dressing over de salade en meng voorzichtig 

 De rest van de saus serveert u apart in een sauskom 

 Strooi er de broodkorstjes en de peterselie over en schik per bord een mooie portie sla. 

 De kerstomaatjes er rond 

 Snij de lichtgekarameliseerde kalkoentournedos in dunne plakjes  

 Leg ze in waaiervorm half op de salade 

 Lepel er de karameljus over 

 

Wijntip 

 Côtes du Rhône of een Pinot Noir 

 

Tip 

 Tandoorikruiden of pasta windt u in uw supermarkt of natuurvoedingswinkel



 

Gepocheerde peertjes met pistache-ijs 
 

Ingrediënten (4 pers) 

 4 Conférence of Packham peren 

 1 citroen en citroenschilletjes 

 150 gr suiker 

 1 dopje saffraan 

 1 kaneelstokje 

 350 gr gepelde pistachenootjes 

 4 bolletjes pistache-ijs 

 

Bereiding 

 Schil de peren, maar laat het steeltje er aan  

 Snij er een hoedje af en verwijder het klokhuis met een meloen- of parisiennelepeltje 

 Was de citroen, haal er een 15-tal citroenschilletjes (zestes) af en pers hem 

 Pocheer de peertjes en de hoedjes samen 10 min in 2 dl water met het sap en de schilletjes van de 

citroen, de suiker, de saffraan en de kaneel 

 Keer de peertjes na 5 min om 

 Hak de pistachenootjes in grove stukjes 

 Als de peertjes zacht zijn haalt u ze uit de siroop en laat u ze uitlekken en afkoelen 

 Laat de siroop 15 min op een zacht vuurtje inkoken 

 Zeef de siroop en lepel hem over de peertjes 

 Strooi er wat gehakte nootjes over en vul de peertjes net voor het opdienen met een bolletje 

pistache-ijs 

 Zet het hoedje er terug op 

 

Wijntip 

 Een wit dessertwijntje 

 


