
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Menu 148. 
 
 

Pruimen met gerookte eendenborst en 
courgette 

 
Geschaafde Reypenaer VSOP over 

Rosevalaardappeltjes met Doyennépeer, 
kwarteleitjes en wintertruffel 

 
Eekhoorntjesbroodsoep met tuinkers 

 
Gebraden wildzwijnhaas met laurierjus en 

een zuurkoolloempia 
 

Kokosparfait met papaya, ananas en 
limoen 

 

 
 

 



 
 



 

Pruimen met gerookte eendenborst en courgette 
 

Aperitiefhapje – Bereidingstijd : 15 minuten 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 1 courgette 

 8 pruimen 

 8 sneetjes gerookte eendenborst 

 8 zongedroogde tomaten 

 

 
 

Bereiding 

 Snij met een dunschiller de courgette in plakken 

 Dompel de courgetteplakjes 1 minuut onder in kokend water en spoel ze koud 

 Rol de courgetteplakjes rond de pruimen 

 Steek er een prikker door en rijg er vervolgens een plakje gerookte eend en een 

gedroogde tomaat op 

 

 

http://www.solo.be/nl/ingredienten/c/courgette/
http://www.solo.be/nl/ingredienten/p/pruim/
http://www.solo.be/nl/ingredienten/t/tomaat/


 

Geschaafde Reypenaer VSOP over Rosevalaardappeltjes met Doyennépeer, 

kwarteleitjes en wintertruffel 
 

Reypenaer VSOP Kaas - een paradepaardje. Deze kaas is ongeveer 2 jaar gerijpt en heeft zo'n 

25% van zijn oorspronkelijke gewicht verloren en heeft hierdoor een ambachtelijke smaak 

gekregen. Aan het oppervlak zien we witte puntjes die de aanzet tot het uitkristalliseren van 

mineralen en eiwitten verraden.  

Deze kaas is geen boerenkaas, maar een heel smakelijke fabriekskaas. Belangrijk voor de 

bekende smaak van de Reypenaer is de rijping in het historische oude kaaspakhuis. De kaas 

wordt alle tijd gegeven om rustig op smaak te komen en de natuur speelt daarbij een grote rol. Zo 

wisselt de temperatuur en de luchtvochtigheid continue en dat maakt de kaas natuurlijker dan 

wanneer hij industrieel wordt gerijpt. De omstandigheden in het pakhuis werken dus goed mee 

aan de ontwikkeling van de smaak en ook het vakmanschap van de kaasmakers is zeer 

professioneel.  

 

Reypenaer V.S.O.P. is voortreffelijk om in dunne plakjes te nuttigen met een glas oude port. 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 4 rosevalaardappels 

 een uitsteker (3 cm Ø) 

 takje tijm 

 takje rozemarijn 

 2 eetlepels olijfolie 

 peper en zout 

 1 dl gevogeltebouillon 

 2 stevige rijpe doyennéperen 

 30 gr suiker 

 2 dl witte wijn 

 sap van ¼ citroen 

 ½ steranijs 

 1 vanillestokje 

 8 kwarteleitjes 

 water + azijn (9/1) 

 bloem 

 tempurabeslag 

 pankopaneermeel 

 40 gr wintertruffel in fijne julienne 

(optioneel)      
Afwerking 

 oude aceto balsamico 

 olijfolie 

 blaadjes jonge sla 

 stuk Reypenaer VSOP om te schaven 

 

 

 

Bereiding 

 Rosevalaardappeltjes: 
 Snij de aardappelen in schijfjes van ½ cm 

 Steek er rondjes uit met behulp van een uitsteker 

 Was en droog ze zorgvuldig 

 Hak takjes tijm en rozemarijn fijn 



 Bak de schijfjes in olijfolie aan weerszijden goudbruin 

 Kruid met peper, zout, tijm en rozemarijn 

 Voeg wat gevogeltebouillon toe en laat de aardappeltjes op klein vuur mooi 

glanzend beetgaar worden 

 Doyennépeer: 
 Schil de peer in strakke banen met een dunschiller van het kontje naar het 

steeltje 

 Verwijder het klokhuis met een appelboor 

 Halveer de peer 

 Steek uit de twee helften eveneens rondjes uit met de steker van 3 cm 

 Snij in plakjes van ½ cm 

 Smelt de suiker in een pannetje, laat niet kleuren 

 Blus met witte wijn en citroensap 

 Voeg steranijs en een vanillestokje toe 

 Laat de peer, nadat de suiker is opgelost, hierin verder pocheren tot hij beetgaar 

is 

 Kwarteleitjes: 
 Zet water op met 1 deel azijn en 9 delen water. Let op! Doe nooit zout in dit 

water 

 Breek de eitjes héél voorzichtig in een schaaltje 

 Zorg ervoor dat de eitjes heel blijven 

 Druppel wat azijn tussen de eitjes zodat ze niet aan elkaar hechten tijdens het 

pocheren 

 Maak in het kokende water met een schuimspaan een draaikolk in het water en 

giet hier de eitjes in 

 Draai het vuur laag en pocheer de eitjes ± 45 seconden 

 Schep ze eruit en laat meteen schrikken in ijswater 

 Haal ze voorzichtig uit en leg ze op een handdoek 

 Rol de eitjes wanneer ze goed droog zijn door de bloem, tempuradeeg en panko 

 Frituur ze bij het doorgeven kort op 200°C 

 Zout lichtjes 

 Afwerking: 
 Rangschik de lauwwarme aardappelschijfjes om en om dakpansgewijs met de 

doyennépeer 

 Schik de eitjes erop 

 Verdeel de julienne van wintertruffel 

 Plaats wat toetsen van oude aceto en olijfolie 

 Werk af met blaadjes jonge sla en schaaf er royaal Reypenaer VSOP over 

 

 



 

Eekhoorntjesbroodsoep met tuinkers 

 

Bereidingstijd : minder dan 60 minuten 

 

Ingrediënten (4 pers) 

 25 gr gedroogd eekhoorntjesbrood 

 250 g kastanjechampignons 

 200 gr raapjes (enkel beschikbaar tijdens de 

winter) 

 200 gr aardappelen 

 2 preiwitten 

 1 grote ui 

 1 teentje knoflook 

 2 blokjes groentebouillon 

 3 eetlepels olijfolie 

 1 takje tijm (gedroogd) 

  peper en zout 

Ingrediënten voor afwerking 

 40 gr tuinkers 

 

 

Bereiding 

 Laat het gedroogd eekhoorntjesbrood 30 minuten weken in heet water 

 Schep de champignons voorzichtig uit het weekvocht met een schuimspaan 

 Giet het weekvocht door een koffiefilter of een fijne zeef waarin u een vel 

keukenpapier heeft gelegd 

 Hou dit gezeefde vocht apart 

 Hak het eekhoorntjesbrood in fijne stukjes 

 Snij de 2 preiwitten in ringen 

 Snipper de ui en het teentje knoflook fijn 

 Snij de kastanjechampignons in plakjes 

 Snij de aardappelen in blokjes 

 Snij de raapjes in stukjes 

 Verhit 3 eetlepels olijfolie in een grote kookpot 

 Stoof de fijngesnipperde ui, het teentje knoflook en de preiringen gedurende 5 

minuten (niet laten kleuren) 

 Voeg de plakjes kastanjechampignons toe en de aardappelblokjes 

 Laat nog enkele minuten stoven 

 Leng het weekvocht van het eekhoorntjesbrood aan met heet water tot u 1½ liter 

vloeistof heeft 

 Giet in de kookpot 

 Voeg het fijngehakt eekhoorntjesbrood toe, 2 blokjes groentebouillon en het takje 

tijm 

 Dek af en laat 20 minuten zachtjes sudderen 

 Voeg de stukjes jonge raap toe en laat nog 5 minuten op het vuur 

 Haal het takje tijm uit de soep 

 Breng op smaak met peper en zout 

 Giet de soep in borden en werk af met wat tuinkers en geplet hardgekookt ei 

 

 

 



 

Gebraden wildzwijnhaas met laurierjus en een zuurkoolloempia  
 

Ingrediënten wild zwijn(12 pers) 

 1 kg wildzwijnhaas 

 ½ bos salie 

 5 takjes rozemarijn 

 3 tenen knoflook 

 10 gr peperkorrels, gekneusd 

 10 gr korianderkorrels, gekneusd 

 20 gr zeezout  

 1 citroen 

 1 sinaasappel 

 geklaarde boter 

Ingrediënten laurierjus 

 5 dl droge witte port 

 2 potten kalfsfond 

 1 eetlepel ahornsiroop 

 4 stuks sjalotten 

 3 tenen knoflook 

  8 stuks jeneverbessen, gekneusd 

 12 blaadjes verse laurier 1pp  

  aardappelzetmeel 

Ingrediënten zuurkoolloempia 

 500 gr zuurkool 

 1 goudrenet 

 125 gr katenspek , in blokjes of repen gesneden 

 6 jeneverbessen 

 2 kruidnagels 

 2 stuks sjalotten 

 2 blaadjes laurier 

 2 dl Noilly Prat 

 1 eetlepel bloemenhoning 

 12 loempiavellen 1 pp 

 50 gr hazelnoot 

 30 gr eiwit, vloeibaar 

 1 eetlepel crème frâiche 

 bloem 

Extra 

 kernthermometer 

 

 

 

Bereiding 

 Wild zwijn: 
 Rasp de schil van de citroen en de sinaasappel 

 Hak de kruiden, specerijen knoflook fijn en meng met de citroen- en 

sinaasappelrasp 

 Strooi dit mengsel op een stuk aluminiumfolie en rol de wildzwijnhaas hierin 

tot kort voor bereiden 

 Ontdoe, voor het braden, de wildzwijnfilet van het kruidenlaagje droog met 

keukenpapier 

 Bak de wildzwijnhaas in geklaarde boter aan alle kanten goed bruin 



 Laat doorbraden tot een kerntemperatuur van 58°C en bewaar onder 

aluminiumfolie 

 Laurierjus: 
 Snipper de sjalotjes en hak de knoflook fijn 

 Kook de port samen met sjalot, jeneverbessen en knoflook 

 Voeg de kalfsfond, ahornsiroop en laurierblaadjes toe en reduceer tot de helft 

 Smaak af met zout en peper 

 Eventueel binden met aardappelzetmeel 

 Zuurkoolloempia: 
 Laat de zuurkool goed uitlekken 

 Snij de appel in brunoise (kleine blokjes) 

 Snipper de sjalotjes en hak de knoflook fijn 

 Doe de zuurkool in een pan en voeg appel, katenspek, jeneverbessen, 

kruidnagels, sjalotten, knoflook, blaadjes laurier, Noilly Prat en de 

bloemenhoning toe 

 Voeg ook water toe 

 Gaar de zuurkool op een laag vuur 

 Laat afkoelen 

 Laat de zuurkool uitlekken in een zeef en verwijder de kruiden 

 Bewaar laurierblaadjes voor garnering 

 Meng de zuurkool met crème fraîche en verdeel over de loempiavellen 

 Bestrijk de randen met water (Let op dat aan beide kanten van het loempiavel 

een strook wordt vrijgehouden i.v.m. het opvouwen van de loempia !) 

 Vouw de twee lange kanten naar binnen en vouw dan vanaf de korte kant tot 

een loempia 

 Hak de hazelnoten tot gruis 

 Bloem de korte zijkanten van de loempia, doop deze in het eiwit en dan in het 

hazelnootgruis 

 In koeling bewaren 

 Voor het serveren frituren op 170°C 

 Afwerking: 

 Snij de wildzwijnhaas in dunne plakken 

 Leg ± 3 plakjes op het bord 

 Nappeer met de laurierjus 

 Leg er een zuurkoolloempia bij 

 Garneer met het laurierblaadje 

 

Tip 

 Gebruik de loempiavellen één voor één. Dek de overige vellen af met een vochtige 

theedoek tegen het uitdrogen 

 

 

 



 

Kokosparfait met papaya, ananas en limoen 

 

Ingrediënten (12 pers) 

 15 eidooiers, = 2½ dl vloeibaar 

 250 gr fijne suiker 

 15 eetlepels kokospoeder 

 5 dl slagroom 

 5 dl Griekse yoghurt 

 3 à 4 rijpe papajas, of uit blik of 

ander vers fruit 

 1 ananas 

 3 limoenen 

 Suiker 

 vormpjes van 1½ dl (1 per persoon) 

 zesteur 

 bakpapier  

 

 

 

Bereiding 

 Vet de vormpjes in met olie (geen olijfolie) 

 Klop in een kom suiker en dooiers door elkaar 

 Klop het kokospoeder erdoor en klop alles 10 à 15 minuten au bain-marie tot het 

volume is verdubbeld 

 Neem kom van het vuur en laat onder af en toe kloppen afkoelen 

 Klop intussen de slagroom tot yoghurtdikte en schep de room en yoghurt door het 

afgekoelde eimengsel 

 Schenk het in de vormpjes en zet in de vriezer 

 De schil van de limoenen met een zesteur in ragfijne reepjes snijden 

 De reepjes met water in een pannetje doen; aan de kook brengen, ± 5 minuten 

zachtjes laten koken 

 In een zeef laten uitlekken en onder de koude kraan afspoelen 

 De schilletjes met 2 eetlepels suiker en 4 à 5 eetlepels water in een sauspannetje doen 

 Op een klein vuur aan de kook brengen en roeren totdat het water geheel is verdampt 

 De schilletjes bezitten nu een glanzend groene kleur, van het vuur afhalen, op 

bakpapier schudden en bewaren 

 Schil de papaya’s, snij ze doormidden en verwijder het zaad 

 Schil de ananas en snij ze in stukjes 

 Snij het vruchtvlees in plakjes, voeg het limoensap toe en laat ± 30 minuten 

intrekken 

 Stort de parfait op de bordjes en garneer met de plakjes papaja en limoenschilletjes 

 

 

 

 

 

 


