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Menu 
 

Dublinse Garnalen 
(gefrituurde garnalen in een krokant korstje) 

 
Sheppards Pie 

(ovenshotel van pittig lamsgehakt en Ierse aardappelpuree) 
 

Ulster Peppered Pork 
(stoofpot van varkensfilet in Ierse whiskey) 

 
Belfast Flummery 

(sinaasapppel curstardvla met opgeklopt eiwit) 
 

Irish Coffee 
(koffie met Ierse whiskey) 

 
 



Dublinse Garnalen met whiskycocktailsaus 

(gefrituurde garnalen in een krokant korstje) 
 
Ingrediënten:  8 personen 
32 grote garnalen,  
300 g bloem,  
3 ei,  
7 eetl. melk,  
13 eetl. bier,  
5 eetl, gekruide bloem (zie Let op),  
olie om te frituren,  
citroenschijfjes en peterselie als garnering  
 
voor de saus: 
3 1/2 dl mayonaise  
3 eetlepels ketchup 
2-2 1/2 eetlepel whisky  
Zout  
Cayennepeper  
2 dl slagroom    
 
Voorbereiding 
Garnalen pellen en schoonmaken, maar de staart eraan laten zitten. Bloem zeven boven 
een kom. Ei en melk mengen met bloem zodat een zacht deeg ontstaat. Voldoende bier 
toevoegen om beslag te maken. 30 min. laten staan.  
 
Roer de mayonaise en de tomatenketchup tot een gladde saus en voeg al roerend de 
whisky toe. Breng de saus op smaak met zout en cayennepeper  
 
 
Bereiding 
Olie in een diepe, zware pan verhitten. Garnalen door gekruide bloem halen en een voor 
een in het beslag leggen. Garnalen per keer ca. 2 min. frituren, tot ze goudbruin zijn 
(zie Let op). Met een zeef uit de pan halen, uit laten lekken en warm houden. De 
garnalen op een voorverwarmd bord met peterselie en citroenschijfjes serveren.  
 
LET OP: meel kruiden met zout en peper. Niet meer dan 10 garnalen per keer frituren, 
anders daalt de temperatuur van de olie en absorberen de garnalen te veel vet. 
 
Spatel vlak voor het gebruik de bijna stijfgeklopte slagroom luchtig door de saus 



Ulster Peppered Pork 

(stoofpot van varkensfilet in Ierse whiskey) 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
Snijd de varkensfilet in reepjes. Snijd de ui, wortel en champignons. 
 
Bereiding 
Strooi royaal peper over de varkensfilet in reepjes. Smelt de boter in een zware 
koekenpan en bak de reepjes filet op hoog vuur snel bruin. Haal ze uit de pan en voeg 
dan de fijngesneden ui, de in dunne reepjes gesneden wortel en de in schijfjes 
gesneden champignons toe. Zet het vuur wat lager en roerbak het geheel tot de 
groenten zacht zijn. Doe nu het vlees weer in de pan en warm even door. Voeg de 
whiskey toe en warm deze ook even mee (flambeer desnoods). Roer er van het vuur af 
de zure room door en voeg nog wat zout naar smaak toe. Garneer met peterselie. 
Serveer direct met gepofte aardappel met zure room, zure room mengen met teentje 
knoflook en bieslook. 
 

Ingrediënten:   
 
1000 gram varkensfilet  
1 grote ui, fijngehakt  
4 el boter  
150 gram wortels, in dunne reepjes  
250 gram champignons, in schijfjes  
2 potje zure room    
    
6 el Ierse whiskey  
1 el fijngehakte peterselie  
  
Aardappels    
knoflook 
bieslook 
 



Sheppards Pie 

(ovenshotel van pittig lamsgehakt en Ierse aardappelpuree) 
 
 
 
Ingrediënten :   
 
2 eetl. olie 
2 grote uien 
250 gr. Wortelen 
1 kg mager lamsgehakt (optioneel runds) 
1 a 2tl gedroogde tijm 
3 el. Worcestershire sauce 
2 theel. Tomatenpuree 
1 blik geplede tomaten 
300 ml lamsjus of vleesbouillion 
Zout en peper    
 
Voor de puree: 
8 tot 10 kruimige aardappelen 
50 gr boter 
4 el melk 
5 bosuitjes   
 
Voorbereiding 
Schil de aardappelen en snijd deze in kleine blokjes. Kook ze gaar in water met een een 
bouillion blokje.  
 
Snijd de ui. snijd de wortelen in plakjes.  
Bak de ui in 5 minuten zacht en lichtbruin. Voeg de wortel toe en bak 2 minuten mee. 
Haal uit de pan. Rul het gehakt in dezelfde pan. Voeg de wortel en ui wederom toe. 
Voeg de tijm, worcestershire sauce, gepelde tomaten, tomatenpuree en de jus of 
bouillion toe en laat 20 minuten zachtjes koken tot het vocht is ingekookt en het 
mengsel dik is. Breng op smaak met peper en zout. Doe het mengsel in een ovenschaal. 
 
Giet de aardappelen af. Voeg de melk toe en stam ze. Snijd de bosui en bak deze in de 
boter in 2 minuten gaar. Voeg aan de puree toe met wat peper en zout en roer tot een 
romige puree. Schep de puree op het gehakt in de ovenschaal. Strijk het oppervlak glad 
en maak het met een vork ruw.  
 
Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Zet de ovenschotel in de oven en verwarm 30 tot 35 
minuten tot de bovenkant goudbruin is geworden. 
 
n.b. indien je niet aan lamsgehakt kunt komen, gebruik je rundsgehakt. Je hebt dan 
volgens de Ieren geen sheppardspie, maar een cottagepie gemaakt. Ook smakelijk! 



Belfast flummery 

(sinaasapppel curstardvla met opgeklopt eiwit) 
 
 
 
Ingrediënten:   
 
5 dl water 
40 g boter 
1 eetl. rasp van de schil van een 
sinaasappel 
sap van 2 kleine sinaasappel 
40 g tarwebloem 
100 g lichte basterdsuiker 
2 ei, gesplitst    
    
 
 
Voorbereiding 
- 
 
Bereiding 
Verwarm het water met de boter en sinaasappelschilrasp. Meng suiker en bloem in een 
kommetje en voeg dit beetje bij beetje toe aan de warme vloeistof, onderwijl goed 
roerend. Klop de eidooier los met een scheutje van de dikke vloeistof en voeg dit al 
roerende toe aan de pudding. Kook de pudding ongeveer 5 minuten, en blijf goed 
roeren. Roer het sinaasappelsap er door. Klop het eiwit bijna stijf. Schep het eiwit op 
een beetje na voor de garnering door de zachte pudding. Schenk de pudding in een 
schaal en serveer deze warm of laat ze afkoelen. Serveer met een schepje eiwit en 
sinaasappel- of abrikozenjam. 
 



Irish coffee 

(koffie met Ierse whisky) 
 
 
 
Ingrediënten:   
(voor 4 personen) 
1,5 dl whisky 
5 dl niet te slappe koffie 
4 eetlepels basterdsuiker 
2 dl slagroom   
    
 
 
Voorbereiding 
- 
 
Bereiding 
Koffie zetten op de gebruikelijke manier. 
Slagroom met 1 eetlepel suiker een ietsje opslaan (moet dik vloeibaar zijn) 
In de Irish-coffeeglazen ongeveer 1el theelepels suiker doen. 
Whisky in een steelpannetje op het vuur opwarmen (zeker niet laten koken!). 
De warme whisky in de glazen doen. Schenk de koffie bij. Even roeren om de suiker op 
te lossen.Met behulp van een kleine lepel de slagroom voorzichtig op de koffie 
schenken.  
 


