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Garnaaltjes met mayonaiseschuim en een 
 mini aspergekroketje met  

mosterddillesaus 
 

Aspergebisque met gerookte paling 
 

Lamsfilet met flan van asperges 
 

Frambozencharlotte 
 

 
 



 

Garnaaltjes met mayonaiseschuim en een mini aspergekroketje met 

mosterddillesaus 
 

Ingrediënten (12 pers) 

 350 gr kleine garnaaltjes 

Ingrediënten aspergekroketje 

 750 gr asperges 

 75 gr bloem 

 75 gr boter 

 75 gr gekookte ham (mager) in plakjes 

 5 dl aspergevocht 

 2 eetlepels aspergevocht 

 90 gr eiwit (losgeklopt), vloeibaar 

 150 gr bloem (om te paneren) 

 250 gr paneermeel, of zoveel als nodig is 

 2 blaadjes gelatine 

 peper en zout 

  ± 3 dl arachideolie om te frituren 

Ingrediënten mosterddillesaus 

 50 gr mayonnaise 

 50 gr mosterd 

 35 gr dille 

 suiker, naar smaak 

Ingrediënten mayonaiseschuim 

 250 gr mayonaise 

 1 blaadje gelatine 

 1 dl melk 
Ingrediënten garnering 

 ½ bos dille 

Ingrediënten basisrecept Mayonaise 

 2½ dl olie 

 1 citroen 

 1 eidooier, vloeibaar 

 1 theelepel mosterd 

  peper en zout 
Extra 

 ovale glaasjes 1 per persoon 

 kidde 

 2 patronen voor de kidde  

 spuitzak met ronde spuitmond 

 ijsblokjes 

 wokpan 

 

 

Bereiding 

 Aspergekroketje !!direct mee beginnen!! 
 Schil de asperges en snij de onderkantjes er af 

 Gebruik eventueel de kontjes en schillen om een bouillon te trekken 

 Snij de asperges in kleine stukjes en kook ze in weinig water tot ze gaar zijn 

 Laat ze goed uitlekken in een zeef 

 Laat het kookvocht inkoken tot 5 dl 

 Week de gelatine 

 Snij de ham in kleine stukjes 



 Maak een roux, op matig vuur, door de boter te smelten en de bloem hieraan 

toe te voegen 

 Voeg het warme aspergevocht, zoveel als nodig is, beetje bij beetje toe en roer 

goed 

 Voeg de aspergestukjes en fijngesneden ham toe en roer door 

 Los de gelatine op in 2 eetlepels aspergevocht en voeg toe aan de massa, 

zonodig op smaak brengen met zout en peper 

 Laat zo snel mogelijk afkoelen in ijswater 

 Doe de ragout in een spuitzak met een rond spuitmondje en spuit op bakpapier 

lange banen 

 Span er keukenfolie over en zet in de koeling of vriezer 

 Klop voor het paneren van de kroketjes de eiwitten los 

 Zet bloem en paneermeel (apart) in schaaltjes klaar 

 Snij de sterk afgekoelde roux in stukjes van ± 4 à 5 cm 

 Haal deze eerst door de bloem, dan door het losgeklopte eiwit en dan door het 

paneermeel 

 Dan wéér door het eiwit en nogmaals door het paneermeel 

 Laat de kroketjes op een schaal nog even goed aanvriezen 

 Bak de kroketjes in de wokpan, met arachideolie, op 180°C 

 Mayonaiseschuim 
 Laat de gelatine weken in ruim koud water 

 Verwarm de melk en voeg hieraan de geweekte gelatine toe 

 Laat afkoelen 

 Vermeng de afgekoelde melk met de 250 gr mayonaise en doe het geheel in 

een kidde 

 Draai een voor een de patronen op de kidde en zet weg 

 Voor gebruik goed schudden 

 Mosterddillesaus 
 Houd een paar kleine takjes dille apart voor de garnering en hak de rest fijn 

 Roer voor de mosterddillesaus de mosterd, suiker, mayonaise en de fijngehakte 

dille door elkaar 

 Serveren 

 Verdeel de garnaaltjes over de ovale glaasjes en spuit hierop met de kidde een 

toef mayonaiseschuim 

 Garneer met een klein takje dille en zet op het bordje 

 Leg hiernaast het gefrituurde kroketje en garneer met een streepje 

mosterddillesaus op het bordje. 

 

Tip 

 Eventueel de mayonaise zelf maken volgens het basisrecept. Totaal dan 300 gram 

mayonaise maken 

 Basisrecept Mayonaise 

 Pers de citroen uit en zeef het sap 

 Doe eidooier en 1 theelepel mosterd in een kom en roer met een garde glad 

 Laat er al roerende druppelsgewijs de olie bijlopen 

 Doe het, in het begin, niet te vlug, anders gaat het schiften 

 Wanneer er een dikke massa is ontstaan, deze afslappen met citroensap 

 Breng op smaak met peper en zout 

 Opmerking: 

 Gebruik geen olijfolie, die is te sterk van smaak 

 



 

Aspergebisque met gerookte paling 
 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 kg asperges 

 1½ theelepel zout 

 300 gr gerookte palingfilet 

 40 gr boter 

 55 gr bloem 

 3 sjalotjes 

 2 kipbouillontabletten 

 ½  sinaasappel 

 1½ dl slagroom 

 45 gr eidooier, vloeibaar 

 peper en zout 

 3 eetlepels peterselie, fijngehakt 

 kleine kopjes 

 

 

 

Bereiding 

 De asperges schillen, in stukjes snijden van 1 cm en gaar koken 

 De asperges met kookvocht door een zeef gieten zodat het kookvocht bewaard blijft 

 Het kookvocht terug in de pan doen en inkoken tot ± 1½ liter 

 De sjalotjes pellen en fijn snijden 

 De sinaasappel persen en het sap zeven 

 150 gr palingfilets in stukjes snijden ter grootte van ± 1 cm en wegzetten 

 Verhit 40 gr boter in een soeppan en fruit de sjalotjes glazig en voeg de andere 150 

gr kleingesneden palingfilet toe 

 De bloem over de sjalotjes en 150 gr palingfilet strooien en onder voortdurend roeren 

laten garen 

 Het gezeefde aspergenat beetje bij beetje door de roux verwerken en even laten 

koken (wel geregeld blijven roeren i.v.m. aanbranden !) 

 De soep voor het serveren zeven 

 Kort voor serveren: Het eigeel door de slagroom roeren (liaison) en door de soep 

roeren tot deze licht gebonden is. De soep niet meer laten koken !!  

 De bisque op smaak brengen met witte peper en zout en wat sinaasappelsap 

 Verdeel de stukjes paling over de voorverwarmde kopjes en giet de bisque erover 

 

 



 

Lamsfilet met flan van asperges 

 

Bereidingstijd: 120 minuten 

 

Ingrediënten lamsvlees (4 pers) 

 4 lamsfilets 

 honing 

 1 takje tijm  

Ingrediënten saus 

 300 ml lamsbouillon 

 vleesafval lamsvlees 

 enkele takjes verse tijm 

 50 gr Solo 

 3 eetlepels graantjesmosterd 

Ingrediënten puree 

 8 bloemige aardappelen 

 klein bosje verse tijm 

 2 eiwitten 

 paneermeel 

 bloem 

 peper en zout 

 frituurolie 

Ingrediënten flan van asperges 

 bussel witte asperges 

 bosje verse peterselie 

 50 gr Solo 

 100 gr geraspte kaas 

 6 sneetjes Italiaanse boerenham 

 1 ei 

 150 gr room  

 

 

 

Bereiding 

 Lamsvlees 
 De lamscarré ontvliezen, ontbenen en lamsfilets lossnijden 

 Bestrijk het lamsvlees voor het bakken met wat honing en tijm, kruid met peper 

en zout 

 Vlees dan rosé bakken in hete margarine 

 Laat het vlees even rusten 

 Saus 
 Van het vleesafval maken we de saus 

 Bak de vleesresten goed bruin met wat grof gesnipperde ui, wortel, selder 

 Voeg de lamsbouillon en takjes verse tijm er aan toe 

 Laat inkoken tot sausdikte 

 Zeef de saus 

 Kruid af met peper en zout 

 Voeg de graanmosterd toe 

 Roer er tenslotte enkele vlokjes koude Solo onder 

 Tijmkroketjes 
 Van de aardappelen maken we tijmkroketjes 

 Pureer de aardappelen als ze gaar zijn 



 Voeg er fijngehakte tijm aan toe 

 Kruid met peper en zout 

 Omdat we van deze puree kroketjes maken mag er geen melk of room in 

 Maak kroketjes in de gewenste vorm en laat opstijven in de koelkast (minstens 

een uurtje) 

 Haal daarna de kroketjes even door de bloem, daarna door losgeklopte eiwit en 

vervolgens paneermeel 

 Doe dit tweemaal om te vermijden dat de kroketjes openbarsten tijdens het 

frituren 

 Bak de tijmkroketjes goudbruin in frituurolie (180°C) 

 Asperges en flan van asperges 
 Schil de asperges 

 Snij de topjes van de asperges in vier en hou deze apart 

 Die wokken we straks 

 Snij de rest van de asperges in kleine schuine stukjes en blancheer kort 

 Voor de flan van asperges heb je een siliconenvorm nodig 

 Maar ook elk vuurvast potje is een goed alternatief 

 Bekleed de (silconen)vorm met filodeeg, leg hierin de kleine stukjes asperges, 

samen met wat fijn gesnipperde Italiaanse boerenham 

 Giet hierin de met room losgeklopte eieren 

 Overstrooien met gemalen kaas en gedurende 10 minuten afbakken in de oven 

(200°C) 

 Afwerking 
 Leg in het midden van het bord een schepje asperges 

 Schik hierop het vlees met het tijmkroketje en de flan van asperges er naast 

 Lepel wat saus op het vlees en op het bord 

 Versier met een takje tijm en een stukje gedroogde boerenham 

 

 

 

 



 

Frambozencharlotte 

 

Bereidingstijd: 170 minuten 

 

Ingrediënten (6 pers) 

 4 blaadjes gelatine 

 500 gr frambozen 

 250 ml slagroom 

 3 eetlepels suiker 

 250 gr Griekse yoghurt 

 350 gr lange vingers 

  poedersuiker 

 

 
 

Bereiding 

 Week de gelatine 5 minuten in koud water 

 Prak ondertussen de helft van de frambozen met een vork tot puree 

 Breng 2 eetlepels frambozenpuree in een steelpan tegen de kook aan 

 Neem de pan van het vuur 

 Knijp de gelatine uit, voeg toe aan de puree en roer totdat de gelatine is opgelost 

 Klop de slagroom stijf met de suiker 

 Spatel de yoghurt en alle frambozenpuree erdoor 

 Schep het mengsel in een kookpan met Ø 14 cm 

 Bedek met lange vingers 

 Laat de Charlotte minimaal 3 uur opstijven in de koelkast 

 Stort de Charlotte op een bord 

 Houd de pan eventueel 5 seconden in een bak heet water om hem makkelijk los te 

krijgen 

 Plak de rest van de lange vingers er rondom tegenaan 

 Strik het lint erom 

 Verdeel de rest van de frambozen erover 

 Bestrooi met poedersuiker 

 

 

 

 


