
 
Wild met een biersausje 

 
 
 

‘Blonde’ Mosterdsoep 
 Gebonden met een Hefe Weizen 

 
Konijn op Westvlaamse wijze in een holletje van 

bosvruchten 
Gestoofd in een ‘Stoute’ Straffe Rus 

 
 

Garnituur:   
Frisse salade met Rodenbach 

Rode Kool met appeltjes 
Worteltjes / spruitjes  

 
Luikse suikerwafels met een Hasselts ‘Slukske’ 

Met slagroom ijs en warme kersen 
 
 



‘Blonde’ Mosterdsoep 
 
2 uien 
1 bosje bladselderij 
2 eetlepels boter 
2 eetlepels bloem  
2 theelepels kerriepoeder 
750 ml geconcentreerde bouillon 
4 eetlepels grove mosterd  
4 eetlepels slagroom 
2 eierdooiers 
300 ml Hefe Weizen bier bijv. Erdinger Weisse 
2 eetlepels fijngesneden bieslook 
Soepstengels 
 

Biersoepje 
Snipper de uien zo fijn mogelijk en hak dan de selderij. 
Smelt de boter en fruit hierin de gesnipperde uien tot ze 
glazig zien. Roer er met een houten lepel de bloem en het 
kerriepoeder door. Schenk er langzaam, onder voortdurend 
roeren, de bouillon en het bier bij. Blijf zolang roeren tot een 
licht gebonden en volkomen gladde soep is verkregen. Roer 
de bladselderij door de soep en laat de soep 5 minuten 
zachtjes koken.  
Proef nu, misschien moet er nog wat zout of peper bij. 
Vermeng ondertussen in een kom de mosterd, de slagroom 
en de eierdooiers. Klop met een garde alles goed los. Roer er 
daarna wat hete soep door. Schenk het mengsel bij de soep. 
Roer alles krachtig door en neem de pan van het vuur. Let er 
op dat de soep niet ‘indikt’ doordat deze op het vuur warm 
gehouden wordt tot deze moet worden geserveerd.  

 
Strooi vlak voor het opdienen de fijngesneden bieslook over de soep. 
 
Serveer met soepstengels. 
 



Konijn op Westvlaamse wijze 
 
2 mooie konijnen 
200 gr. bloem 
200 gr. boter 
4 grote uien 
8 eetlepels suiker  
2 flesjes Straffe rus van De Roos 
2 takjes peterselie 
2 takjes selderij 

Bereidingswijze: Beurre manie  
Beurre manie wordt gebruikt om bereidingen te binden 
waarin liever niet geroerd wordt. Het is een mengsel van 
gelijke delen bloem en boter die met de hand gemengd 
worden. De beurre manie wordt in dit gerecht gebruikt om 
de saus te binden. 
 
Laat het konijn bij de poelier al in stukken snijden. Kneed 
de bloem en boter beurre manie. Veeg de stukken konijn 
goed af met keukenpapier. Wentel ze door bloem en bruin 
ze op halfhoog vuur in twee grote braadpannen rondom met 
een klontje roomboter. Voeg eventueel een scheutje olijfolie 
toe. Voeg er na 5 minuten de grof gesneden uien aan toe en 
de gekarameliseerde suiker. Maak de karamel door suiker 
met iets water lichtbruin te laten kleuren. Niet alleen prima 

voor de smaak, maar het geeft het konijn ook een prachtige bruine kleur. Smeer het konijn in 
met de karamel. Bestrooi dan met zout en peper en schenk er het bier bij. Laat de saus even 
koken en let erop dat het konijn niet aanbrandt wat snel kan gebeuren met de 
gekarameliseerde suiker.  
 
Verdeel vervolgens driekwart van de beurre manie in kleine stukjes in de saus van beide 
braadpannen tot deze volledig is opgenomen en de binding tot stand is gekomen. Dit is nodig 
om een bloemsmaak in de saus te voorkomen.  
 
Leg de takjes peterselie en selderij rond het konijn, sluit de pan en laat ongeveer anderhalf a 
twee uur zachtjes pruttelen op het laagste pitje van het gasstel. Bedruip en keer de delen van 
het konijn af en toe.  
 
Vis de kruiden uit de saus, proef deze op smaak en bind eventueel met wat aangemaakte 
bloem, of het restant van de beurre manie. 



Bijgerecht: Bosvruchten met Straffe Rus 
 
2 takjes tijm 
200 gr shi-take paddestoelen 
200 gr oesterzwammen 
200 gr magere ham 
4 eetlepels crème fraiche 
3 tenen fijngehakte knoflook 
4 eetlepels fijngehakte ui 
1 eetlepel fijngehakte bieslook 
1 rode kool 
2 flesjes Straffe Rus van de Roos 
 

Bierige Bosvruchten  
De paddestoelen schoon borstelen en in stukjes snijden. De 
roomboter verhitten in een koekepan en de paddenstoelen zo 
snel mogelijk om en om bakken 
De fijngehakte ui, knoflook, het takje tijm en de fijngesneden 
gerookte magere ham erbij doen en paar minuten stoven. 
Vervolgens de helft van het flesje bier erbij doen, goed 
verwarmen en de creme fraiche door de saus roeren. Het takje 
tijm verwijderen en garneren met fijngehakte bieslook. Peper 
uit de molen en zout naar smaak toevoegen.  

 

En de verdere garnering… 
Rode kool met appeltjes 

Inmiddels een klassiek bijgerecht voor ons Qlivini’s. 
 
Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in dunne 
partjes. Smelt de boter in een pan met dikke bodem. Roer de suiker 
erdoor en fruit die even mee. Schep eerst de stukjes appel en 
vervolgens de rodekool erdoor. Voeg de azijn toe en breng alles aan 
de kook. Voeg nu 1.5 dl water, een beetje zout en de kruidnagels toe 

en breng alles weer aan de kook. Kook de rodekool op een zacht vuur in 30 a 40 minuten 
gaar. Neem de pan van het vuur en roer de bessengelei door de rodekool. 
 
Serveer de rode kool met appeltjes, de bierige bosvruchten en het konijn met de saus op 
zwierige wijze op een bordje.  



 

Frisse salade met Rodenbach 
Zakje krulsla 
Zakje rucola 
Uitgebakken spekjes 
1 dl.Walnoten olie 
1 dl Arachide- of gewone olijfolie 
0,5 dl Rodenbach 
0,5 dl water 
1 eetlepel poedersuiker 
2 sjalotjes 
0,5 eetlepel gladde mosterd 
Doosje Zonnebloempitten 
Radijsjes 
Geitenkaas 
Bacon 
Sjalotten 
 

Sla met een Bierdressing 
 Deze ingredienten goed mengen in de blender of met een 
garde in een kom. Vervolgens langzaam en onder constant 
roeren de walnoten- en arachideolie erbij druppelen. 
 
Rol stukjes geitenkaas in de bacon en bak ze vlak voor het 
serveren even heel kort licht af in een koekepan. 
 
Serveer de salade bij het hoofgerecht 

 



Luikse Wafels met een borrel toe 
 

Magic bolletje wafeldeeg van Hans 
Rode kersen 
Bosvruchten 
Maïzena 
Slagroom + Suiker  
Vanille ijs 
Mint 
Likeur Hasseltse Koffie. 
 
Magic bolletje van Hans in het wafelijzer laten bakken. Beetje koud sap van de kersen 
mengen met de 3 eetlepels maïzena. De rest van het sap verwarmen en daarna mengen met de 
maïzena. (kijken hoeveel maïzena er nodig is om goed te binden).  Kersen toevoegen en 
voorzichtig verwarmen. (Warm Serveren). Het geheel met Wafel, Bolletje ijs, Slagroom, 
mint,  Kersen op bord serveren. 
 

 
 

Het geheel wordt geserveerd met een lekker glas Hasseltse Koffie. 

 
 

 


