
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Menu 70. 
 

 

Koolsoep met kaas 

 

Gefrituurd scharreleitje met gerookte zalm, 
gebraden witlof en truffelsaus 

 

Kalfsentrecote met rucolasalsa en 
gekarameliseerde tomaatjes 

 

Appelcharlotte met crème fraîche 
 

 
 

 



 

Koolsoep met kaas 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 500 gr savooienkool of spitskool 

 1 grote ui 

 4 aardappels 

 25 gr boter 

 700 ml groentebouillon (eventueel van tablet) 

 1 theelepel kerriepoeder 

 versgemalen peper en zout 

 ½ liter melk 

 1 eetlepel gehakte basilicum (vers of diepvries) 

 150 gr geraspte Leidse of belegen kaas 

 1 eetlepel gehakte peterselie (vers of diepvries) 

 

 

Bereiding 

 Snijd de savooienkool (of spitskool) in smalle reepjes 

 Snipper de gepelde ui 

 Schil de aardappels en snijd ze in blokjes 

 Smelt de boter en voeg de kool en de ui toe 

 Laat onder goed roeren de groenten iets slinken 

 Voeg de aardappels toe 

 Schenk de helft van de bouillon over de kool en de aardappels 

 Doe het deksel op de pan en laat alles op een lage stand in ± 15 minuten gaar worden 

 Voeg de kerriepoeder, de rest van de bouillon, peper en zout naar smaak en de melk bij de 

gestoofde kool en de aardappels 

 Roer alles goed door elkaar 

 Breng de soep aan de kook 

 Voeg basilicum en kaas toe 

 Strooi de peterselie over de koolsoep 

Tip  

 In plaats van kerriepoeder is 1 eetlepel currypasta ook heel lekker 

Wijntip  

 Neem een fris biertje voor de gezelligheid of een glaasje witte wijn van Jean Sablenay 

 

 

 

 

 



 

Gefrituurd scharreleitje met gerookte zalm, gebraden witlof en truffelsaus 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 Azijn 

 4 scharreleieren 

 1 eiwit, losgeklopt 

 paneermeel 

 3 stronkjes witlof 

 1 dl gevogeltefond 

 1 dl slagroom 

 2 eetlepel truffeljus of 1 eetlepel 

truffeltapenade 

 ± 2 eetlepels olijfolie 

 zout en peper 

 2 eetlepels  fijngesneden peterselie 

 maïskiemolie 

 240 gr gerookte zalm in heel dunne plakken 

 eventueel wat verse truffel om te garneren 

 

 

Bereiding 

 Breng ruim water met azijn (1 deel azijn op 10 delen water) aan de kook en pocheer de eieren 

hierin ± 4 minuten 

 Spoel ze koud in ijswater en dep ze droog met een doek 

 Haal de eieren door het eiwit en rol ze dan door het paneermeel 

 Bewaar de eieren in de koelkast 

 Snijd twee stronkjes witlof in heel dunne reepjes en haal van het derde stronkje de blaadjes los 

 Kook de gevogeltefond met de slagroom en de truffeljus in een kleine pan in tot een goede 

sausdikte 

 Klop de saus schuimig met een staafmixer 

 Bak de fijngesneden witlof in de olijfolie goudbruin in 2 à 3 minuten 

 Bak ook de blaadjes goudbruin 

 Breng ze op smaak met zout en peper en bestrooi ze met de peterselie 

 Frituur de eieren in ± 2 minuten goudbruin in de hete maïskiemolie (180°C) 

 Schep de fijngesneden witlof in het midden op de borden en leg hierop de zalm 

 Leg de eieren op de zalm en garneer met de blaadjes witlof 

 Schenk de schuimige saus er omheen en garneer eventueel met wat geschaafde truffel 

 

Wijntip  

 Een droge Chardonnay, Grand Ardèche Louis Latour. 

 

 

 

 

 



 

Kalfsentrecote met rucolasalsa en gekarameliseerde tomaatjes 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 ongesneden witbrood (bijv. Pain de 

Campagne) 

 4 kalfsentrecotes 

 3 eetlepels balsamicoazijn 

 1 zak rucola (sla, 75 gr) 

 3 eetlepels pijnboompitten 

 2 schaaltjes cherry trostomaten (à 250 gr) 

 1½ eetlepel poedersuiker 

 50 gr grano padano (pittige kaas, stukje) 

 4 à 5 eetlepels olijfolie extra vierge 

 versgemalen zeezout en zwarte peper 

 1 bakje baby leaves (sla, 100 gr) 

 grillpan 

 

 

Bereiding 

 Brood 1 uur in vriezer leggen 

 Entrecotes op kamertemperatuur laten komen 

 Pijnboompitten in droge koekenpan lichtbruin roosteren 

 Oven voorverwarmen op 175°C 

 Twee derde van tomaten op bakplaat leggen 

 Azijn erover sprenkelen en bestrooien met poedersuiker 

 Tomaten ± 10 minuten in oven zetten, tot velletje open knapt 

 Bakplaat uit oven nemen 

 Rest van tomaten ontvellen, zaadjes verwijderen en vruchtvlees in stukjes snijden 

 Kaas fijn raspen 

 In keukenmachine twee derde van rucola met pijnboompitten op laag tempo fijnmalen 

 Geraspte kaas en tomaatstukjes erdoor roeren 

 Salsa op smaak brengen met zout en peper 

 Met gekarteld broodmes 12 flinterdunne plakjes van brood snijden 

 Sneetjes op bakplaat leggen en bestrijken met 1 à 2 eetlepels olie 

 Grof gemalen zout erover strooien en sneetjes eventueel afdekken met tweede bakplaat, om 

omkrullen te voorkomen 

 Brood in oven in 5 à 10 minuten lichtbruin en krokant laten worden 

 Grillpan verhitten 

 Entrecotes met keukenpapier droogdeppen en bestrijken met 1 eetlepel olie 

 Vlees in 4 minuten per kant rosé grillen 

 Halverwege vlees slag draaien, voor mooi ruitpatroon 

 Vlees uit grillpan nemen, met zout en peper bestrooien en in aluminiumfolie verpakt nog 5 minuten 

laten rusten 

 Vetrandje van vlees snijden en vlees in lange plakken snijden 

 Van rucolasalsa 1 theelepel in midden van vier borden scheppen (tegen schuiven van brood). Rest 

van salsa in vier smalle glaasjes scheppen en op bord zetten 

 Elk glas garneren met blaadje rucola 

 Slamelange omscheppen met rest van rucola, 2 eetlepels olie en bakvocht van tomaten 

 Op elk bord sneetje brood op salsa leggen 

 Hierop telkens pluk sla en helft van entrecoteplakjes leggen 

 Nog zo'n laag maken en afdekken met laatste sneetjes 

 Garneren met gebakken tomaten 

 

Wijntip  

 Lichte, frisse, fruitige witte wijnen 



 

Appelcharlotte met crème fraîche 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 citroen 

 6 sneetjes oud witbrood (casino) 

 4 zoete appels (bijv. Elstar) 

 100 gr boter 

 100 gr suiker 

 1 vanillestokje 

 125 ml crème fraîche 

 soufflévormpjes, inhoud ± 150 ml 

 

 
Bereiding 

 Citroen schoonboenen en helft van schil raspen (vrucht wordt verder niet gebruikt) 

 Korst van sneetjes brood snijden en elk sneetje in vieren snijden 

 Broodkwarten naast elkaar op werkvlak of op groot bord leggen 

 Appels schillen, in 4 parten snijden, klokhuis verwijderen en partjes halveren 

 Oven voorverwarmen op 200°C 

 In koekenpan boter en suiker laten smelten, regelmatig roeren 

 Vanillestokje in lengte opensnijden, met punt van mes merg eruit schrapen 

 Merg door botermengsel roeren, ook lege vanillestokje in pan leggen 

 Helft van botermengsel over broodrepen uitsmeren 

 Rest van botermengsel op matig vuur nog 5 minuten laten bruisen, tot mengsel lichtbruin wordt (= 

karameliseren) 

 Appelstukjes en citroenrasp erdoor roeren en geheel nog ± 15 minuten zachtjes laten stoven tot 

meeste vocht verdampt is en appelstukjes goed gaar zijn 

 Af en toe omscheppen 

 Vanillestokje uit pan nemen 

 Wand en bodem van vormpjes met brood bekleden, door de broodkwarten, met besuikerde zijde 

buiten, elkaar overlappend in vormpjes te leggen 

 Goed aandrukken 

 Appel over vormpjes verdelen en nogmaals goed aandrukken 

 Bovenkant van vormpjes afdekken met aluminiumfolie en op rooster in midden van oven zetten. 

Charlottes ± 30 minuten bakken, tot brood goudbruin is 

 Crème fraîche met vork losroeren 

 Vormpjes uit oven nemen, folie verwijderen en zijkant van charlottes met mes lossnijden 

 Telkens bord op vormpje leggen, samen keren en even schudden, zodat charlotte uit vormpje 

loskomt 

 Charlottes warm serveren, met royale schep crème fraîche 

 

Wijntip  

 Friszoete tot halfzoete witte wijnen 

 

 

 


