
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Menu 198. 
 
 

Maatjes met posteleinolie, rolmopssaus 
en wodkagranita 

 
Veloutésoepje van zoete aardappel met  

Sint-Jakobsvruchten 
 

Kabeljauwhaasje in lardo met  
Paprikahummus 

 
Bastognetoetje met mandarijn en  

kruidig chocolade-ijs 
 

 
 

 

 
 



 

Maatjes met posteleinolie, rolmopssaus en wodkagranita 

 

Bereidingstijd : 20 minuten  + 1uur vriestijd 

 

Ingrediënten (4 pers) 

◼ 4 maatjes 

◼ 12 gezouten ribblechips 

◼ 1 koffielepel rietsuikersiroop 

◼ 1 eetlepel citroensap 

◼ 1 eetlepel wodka 

◼ 6 eetlepels olijfolie 

◼ 50 gr mascarpone 

◼ 50 gr mayonnaise 

◼ 50 gr gerookte haringkuit 

◼ 100 gr rolmops (uitgelekt gewicht) 

◼ 100 gr postelein (of waterkers) 

◼ 8 miniblini's 

 

 

 

Bereiding 

◼ Meng de wodka, het citroensap, ½ dl water en de suikersiroop op een vierkant bord 

◼ Laat het minstens 1 uur in de diepvries opstijven 

◼ Hak de rolmops fijn en meng hem met de mayonaise 

◼ Giet het mengsel door een puntzeef en voeg de mascarpone toe 

◼ Breng op smaak met peper en zout en zet de saus in de koelkast 

◼ Houd een beetje postelein opzij en mix de rest met de olijfolie tot het een homogeen 

mengsel wordt 

◼ Verwarm voorzichtig de blini’s voor het opdienen 

◼ Verwijder de staart van de maatjes en leg ze in het midden van de borden 

◼ Leg er 3 kleine hoopjes gerookte haringkuit rond 

◼ Spuit 3 kleine hoopjes rolmopssaus op het bord met behulp van een spuitzak 

◼ Leg er de chips bovenop 

◼ Voeg 2 blini’s per bord toe 

◼ Schraap de wodkagranita met een vork van het bord en voeg er een beetje van toe op 

elk bord 

◼ Versier het bord met de overblijvende posteleinblaadjes, posteleinolie en dien meteen 

op 

 

 



 

Veloutésoepje van zoete aardappel met Sint-Jakobsvruchten 

 

Ingrediënten (6 pers) 

◼ 12 dikke Sint-Jakobsvruchten (350 gr) 

◼ een grote noot boter 

◼ 1 koffielepel kerriepoeder 

◼ 2 eetlepels olijfolie 

◼ 1 ui 

◼ verse room 

◼ fijngehakte koriander voor het 

serveren 

◼ 2 vetarme bouillonblokjes van 

gevogelte 

◼ 200 gr wortelen 

◼ 500 gr zoete aardappelen 

(nettogewicht, geschild) 

◼ zout en peper 
 

 

 

Bereiding 

◼ Neem de Sint-Jakobsvruchten uit de koelkast 

◼ Fruit de gesnipperde ui in de olijfolie in een stoofpot op een zacht vuur 

◼ Snij ondertussen de aardappelen in blokjes en de wortelen in schijfjes 

◼ Doe ze bij in de stoofpot, bestrooi met kerrie, meng 2 minuten 

◼ Giet er 1 liter water bij en voeg ook de verkruimelde bouillonblokjes toe 

◼ Breng aan de kook, zet het deksel op de pot en laat 20 minuten zacht koken 

◼ Laat 5 minuten rusten, mix vervolgens tot een gladde soep 

◼ Breng op smaak met peper en zout 

◼ Tot hier kan je alles op voorhand bereiden 

◼ Maar denk aan de Sint-Jakobsvruchten: neem ze 30 minuten voor je ze bakt, uit de 

koelkast 

◼ Verwarm de boter in een antikleefpan 

◼ Bak de Sint-Jakobsvruchten goudbruin op een hoog vuur, 1 minuut aan elke kant 

◼ Verlaag het vuur en bak nog 2 minuten op een zacht vuur 

◼ Kruid met peper 

◼ Dien de soep heel warm op, leg er de Sint-Jakobsvruchten in, voeg een wolkje room 

toe en wat fijngehakte koriander 

◼ Serveer met meergranenbrood 

 

Tip 

◼ Voeg het kerriepoeder met mate toe: het moet de soep lichtjes kruiden zonder de 

subtiele smaak van de andere ingrediënten te overheersen 

 

 

 



 

Kabeljauwhaasje in lardo met paprikahummus 

 

Ingrediënten (8 pers)  

◼ 8 kabeljauwhaasjes van 125 gr 

◼ 200 gr lardo 

◼ olijfolie 

◼ boter 

◼ 1 blik kikkererwten (310 gr) 

◼ 300 gr gegrilde rode paprika 

◼ 5 cl olijfolie (hummus) 

◼ 1 citroen 

◼ 1 teentje look 

◼ ½ koffielepel paprikapoeder 

◼ pili pili 

◼ 250 gr zeekraal 

◼ 200 gr grijze garnalen 

◼ 1 eetlepel uitgelekte kappertjes 

◼ zeste en sap van 1 citroen 

◼ bosje bladpeterselie 

 

 

 

Bereiding 

◼ Hummus 

◼ Pureer de uitgelekte kikkererwten samen met de gegrilde paprika, 

paprikapoeder, look en olijfolie. 

◼ Breng op smaak met zout en pili pili en eventueel citroensap 

◼ Zeekraal 

◼ Blancheer de zeekraal kort in licht gezouten water 

◼ Laat afkoelen 

◼ Salade 

◼ Hak de peterselie grof tot je 2 eetlepels hebt 

◼ Schep de peterselie, citroensap en zeste, kappertjes en garnalen door de 

zeekraal 

◼ Vis 

◼ Kruid de vis met peper en zout 

◼ Leg 2 à 3 plakjes lardo naast elkaar iets overlappend op je snijplank 

◼ Leg er een stuk vis op en vouw de lardo eromheen 

◼ Herhaal met de rest van de vis 

◼ Hummus 

◼ Verwarm de hummus in een pannetje op een laag vuur 

◼ Bak intussen de vis in hete olie in 2 pannen 

◼ Leg in elke pan 4 stukjes vis en bak ze op een matig tot laag vuur 3 minuten aan elke 

kant 

◼ Voeg vlak voor de vis gaar is nog een klontje boter toe 

◼ Afwerking  

◼ Verdeel de hummus in een dikke streep over 8 voorverwarmde borden 

◼ Schik de vis erop en verdeel de salade erover 

◼ Bedruppel met olijfolie en kruid met versgemalen peper 

 

Tip 

◼ Serveer als hoofdgerecht met pommes duchesses 
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Bastognetoetje met mandarijn en kruidig chocolade-ijs 
 

Ingrediënten (15 pers) Chocoladedrank 

◼ 4 dl sterke koffie 

◼ 2 dl halfvolle melk 

◼ 2 dl slagroom 

◼ 1 stuks kaneelstokje 

◼ 1 stuks vanillestokje 

◼ 1 takje tijm 

◼ 1 takje rozemarijn 

◼ 2 stuks kruidnagel 

◼ 150 gr chocolade 

◼ 4 eetlepels gembersiroop 

◼ 4 eetlepels sinaasappelsap 

Ingrediënten Ijs 

◼ 3 stuks eidooiers vloeibaar 

◼ 100 gram witte basterd suiker 

◼ 1 liter chocoladedrank = de zelfgemaakte 

chocoladedrank als hierboven 

omschreven! 

Ingrediënten Yoghurt/roomkaas mengsel 

◼ 400 gr Griekse yoghurt 

◼ 200 gr roomkaas 

◼ 2 theelepels kaneel 

◼ 2 theelepels koek- en speculaaskruiden 

◼ 1 pak Bastogne koekjes 

◼ 14 stuks mandarijnen 

◼ 3 eetlepels Mandarin Napoleon 

◼ 15 stuks pecannoten 1pp 

Ingrediënten Uitserveren 

◼ 1 dl slagroom 

◼ 1 eetlepels sinaasappelrasp 

Extra 

◼ thermometer 

◼ spuitzak 

 

 

 

Bereiding 

◼ Chocoladedrank 

◼ Doe de koffie, melk, slagroom en kruiden in een steelpannetje en breng dit aan 

de kook 

◼ Laat zachtjes ± 10 minuten trekken zodat het mengsel een heerlijke 

kruidensmaak krijgt 

◼ Breek de chocolade in stukjes 

◼ Zeef het koffiemengsel en laat onder goed roeren de chocolade erin oplossen 

◼ Voeg de gembersiroop en het sinaasappelsap toe 

◼ Dit is de basis voor het ijs 

◼ Ijs 

◼ Doe de 3 dooiers met de suiker in een kom en klop met een handmixer licht en 

romig 

◼ Voeg, met de mixer op een lage stand, de lauwe chocoladedrank beetje bij 

beetje aan het eimengsel toe, tot het een glad geheel wordt 



◼ Schenk dit terug in de pan en verwarm het op een lage stand 

◼ Roer met een houten pollepel tot de vla begint te binden en op de bolle kant 

van de lepel blijft hangen 

◼ Zorg dat de vla niet te heet wordt, maximaal 84°C, anders kan deze gaan 

schiften en wordt het ijs korrelig 

◼ Neem de pan van de warmtebron en laat de vla in de snelvriezer afkoelen 

◼ Roer af en toe goed door zodat er geen vel gevormd wordt 

◼ Draai vervolgens in de ijsmachine in ± 20 minuten tot ijs 

◼ Yoghurt/roomkaas mengsel 

◼ Meng in een kom de Griekse yoghurt met de roomkaas met de handmixer tot 

een gladde massa 

◼ Meng er vervolgens de kaneel en de koek- en speculaaskruiden doorheen, en 

meng alles goed door elkaar 

◼ Doe het mengsel in een spuitzak en leg tot gebruik in de koeling 

◼ Verwijder met een scherp mes de schillen van de mandarijnen 

◼ Snij de partjes in kleinere stukjes 

◼ Meng drie eetlepels Mandarine Napoleon door de mandarijnen en laat afgedekt 

staan tot gebruik 

◼ Uitserveren 

◼ Neem de dessertglaasje om het gerecht te presenteren 

◼ Bedek dan eerst de dessertglaasjes met een laagje mandarijn 

◼ Daar bovenop komt een laag Bastogne koekjes 

◼ Maak grove kruimels en doe deze bovenop de mandarijn 

◼ Spuit daar vervolgens het yoghurt/roomkaas mengsel op 

◼ Verdeel dit over de glaasjes 

◼ Bovenop het yoghurt/roomkaasmengsel komt nog een laagje mandarijn 

◼ Strooi daar overheen nog wat kruimels van de Bastogne koekjes 

◼ Leg hier een mooie quenelle chocolade-ijs bovenop 

◼ Maak af met lobbig geklopte slagroom, een beetje sinaasappelrasp en een 

pecannoot 

 

 

 

 


