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Trio van tonijn tournedos, tartaar en sashimi 
 

Ingrediënten: 

- Tonijnfilet 3kg vers niet diepvries 

- 1 fles Ketjap toko 

- 500 gr Suiker 

- ½ liter Water 

- Gember  1 fles 

- Stekerdoos 

- 2 st Sjalotten 

- 100 gr Sesamzaad 

- Peper en zout 

- 30 gr Kerrie  poeder 

- 1 liter Mayonaise 

- Olie en azijn 

- 2 st Frisee sla geel 

 

Bereidingswijze: 
- Maak de tonijn schoon doet Roy voor 

- Pluk en was de frisee allen het gele 

- Snijdt een mooi stuk voor de sashimi 

- Pak uit de stekerdoos een steker van ongeveer een 4 cm doorsnede 

- Pak een stuk tonijn van ongeveer 3 cm dikte en steek de tonijn uit met de steker 

- De overige tonijn helemaal fijn snijden voor de tartaar 

- Snipper het sjalot en voeg dat toe aan de fijn gesneden tonijn breng op smaak met peper en 

zout  

- Het stuk van de sashimi rollen we in het sesam zaad en bakken we aan alle kanten goud bruin 

in de olie 

- De tournedos bakken we a la minute  en brengen we op smaak met peper en zout 

- Maak het suikerwater 1 op 1 500 gram suiker halve liter water 

- Breng het suikerwater aan de kook en voeg de ketjap toe en een beetje gember sap 

- Laat in koken tot de juiste dikte 

- Zet een pannetje op het vuur doe er olie in, laat de olie warm worden en voeg 20 gram kerrie 

toe haal het pannetje van het vuur en roer met een lepel de kerrie door de olie 

- Voeg de kerrie toe aan de mayonaise 

- Doe de kerriemayonaise in een spuitzak 

- Nu kunnen we de asiettes op maken 

 

 

 

 

 

 



Coquille gamba op een spiesje van sereh met kruidenrisotto  
 

Ingrediënten: 
- 24st Coquille 

- 12 st Gamba 12/15 16/20 

- 750 gr Risotto 

- 12 st Citroengras  

- 1 bos Peterselie 

- 200 gr Kippenbouillonpoeder 

- 1 liter Koksroom 

- 1 bos Kervel 

- Peper en zout 

- Olie 

- 2 st sjalotten 

 

Bereidingswijze: 
 

- Pak een ruime pan voor de risotto  

- Snipper  de sjalot 

- Maak een 1 ½ liter kippenbouillon met de bouillonpoeder 

- Weeg 750 gram risotto af 

- Zet de pan op het vuur en voeg er olie aan toe  

- Voeg de sjalot toe en de risotto en roer er even door 

- Schenk een deel van de bouillon toe aan de risotto en roer er door tot de bouillon is 

opgenomen door de risotto herhaal dit nog twee keer  

- Zorg er voor dat je wat bouillon overhoudt  

- En doe dat er als laatste bij 

- Dek het af met zilverfolie en zet de pan twaalf minuten in de oven op 180 graden 

- Kijk of de risotto gaar is zo niet zet hem dan nog een paar minuten in de oven 

- Maak de gamba en de coquille schoon 

- Rijg twee coquille en een gamba aan de sereh spies 

- Peper en zout de schaal en schelpdieren 

- Leg de spiesen in de koeling 

- Als de risotto goed is voegen we de koksroom er aan toe en maken we het lekker smeuïg 

- Maak op smaak met peper en zout 

- Hak de kruiden en voeg die als laatste toe 

- Bak de spiesen aan  

- Breng op smaak met peper en zout gaar eventueel af in de oven 

 

 

 

 

 



Kalfshaas in koffie kerrie gepaneerd met spruitenstamppot 
 

Ingrediënten: 
- 2 ½ kg Kalfshaas schoon 

- Koffiepoeder  70 gram 

- Kerriepoeder  50 gram 

- 2 kg Spruiten 

- 4 kg Bonken 

- 200 gr Gerookt buikspek 

- 1 liter Kalf fond 

- Peper en zout 

- 500 gr Melk 

- 200 gr Roomboter 

- Tijm en rozemarijn 

  

 

Bereidingswijze: 
 

- maak de aardappel schoon en was ze  

- kook de aardappelen 

- vervolgens maak de spruiten schoon  

- blancheer de spruiten zorg er voor dat ze beetgaar zijn 

- snijdt de spruiten in vieren 

- voeg ze toe aan de puree 

- giet ze af en stoom ze goed droog 

- wrijf ze door een zeef 

- voeg er melk peper en zout en roomboter aan toe 

- maak het stamppotje op smaak met peper en zout 

- paneer de kalfshaas in de koffie kerrie mengsel 

- in bak de kalfshaas  

- laat de kalfshaas even rusten op een RvS rek op plaatje 

- doe de fond in een pan en de tijm en rozemarijn in een zeef  

- doe de zeef met de kruiden en hang deze in de fond 

- laat even goed door koken 

- haal de zeef eruit  

- en maak de jus af 

- doe de kalfshaas in de oven op 180 graden een 4 a 5 minuten 

- maak alles warm en dresseer de asiettes 

 

 

 

 

 



Chocoladebrownies met gekonfijte kumquats chocolade mousse vanille ijs 
 

Ingrediënten  brownies: 
- 530 gr pure calebaute chocolade 

- 420 gr roomboter 

- 10 verse eieren 

- 800 gr suiker 

- 780 gr bloem 

- Witte chocolade voor er door heen 

 

Ingrediënten oublie beslag: 
- 200 gram roomboter 

- 250 gram bloem 

- 300 gram gepasteuriseerd eiwit 

- 350 gram poedersuiker 

 

Ingrediënten chocolade mousse: 
- 250 gr slagroom 

- 150 gr pure calebaute chocolade 

- 100 gr gepasteuriseerd eiwit 

- 75 gr suiker 

 

Overige ingrediënten: 
- 40 st kumquats 

- 1 liter water 

- 1 kg  suiker 

- 12 topje munt 

- 12 bollen vanille ijs 

- Aardbeiencouli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bereidingswijze brownies: 
- Doe de chocolade en de boter bij elkaar,in een bekken. 

- Zet een pan met een laagje water op,zet een bekken daar bovenop en laat alles rustig 

smelten. 

- Zet het geheel op het vuur. 

- Doe 10 eieren in een keuken machine. 

- Voeg daar de 800 gram suiker aan toe,en klop dit op. 

- Als de choco en boter gesmolten is voeg die dan toe aan de eier massa,en zorg ervoor dat de 

keuken machine niet te hard draait. 

- Als de massa bij elkaar zit zeef dan de bloem erdoorheen. 

- Pak een gastronoom bak,en doe daar vetvrij papier in. 

- Spatel wat witte chocolade daar de massa. 

- Voeg heel de massa in de gastronoombak,en smeer het gelijkmatig uit. 

- Doe de brownies  in de oven op 140 graden 35 min lang 

- Haal de brownies eruit en zet hem in de koeling. 

 

Bereidingswijze oublie beslag. 
 

 

- Zeef de bloem en de poedersuiker,en doe die bij elkaar in een bekken. 

- Smelt de boter,voeg het eiwit toe aan de bloem en poedersuiker. 

- Maak een gladde massa, 

- En spatel daarna de gesmolten boter door die massa. 

-  

Bereidingswijze chocolademousse: 
 

- Smelt de chocolade au-bain marie 

- Sla de slagroom lobbig. 

- Doe eiwit in een bekken. 

- Voeg de suiker toe. 

- Klop het eiwit stijf,haal de chocolade van het vuur. 

- En maak familie met eiwit slagroom en de gesmolten chocolade. 

- Zorg ervoor dat de familie klont vrij is 

- Spatel dan de slagroom erdoorheen. 

- En als laatste de eiwit nog erdoorheen. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bereidingswijze kumquats: 
 

- Zet een pan met water op. 

- Pak een kumquats en maak het kontje en kopje schoon,en snij hem doormidden. 

- Blancheer de kumquats. 

- En leg ze op een droge handdoek. 

- Haal de binnenkant eruit. 

- Maak suikerwater 1 op 1 

- Konfijt de kumquats in het suikerwater en herhaal het 6 x 

- Naar iedere x gekonfijt te hebben afgieten in een zeef, en opnieuw blancheren 

- Een tip constant de kook er over en dan afgieten 

 

Couli: 
- Smelt de Couli in de pan met wat suiker 

- Zorg dat het niet aan brandt 

- Breng de kook erover en zet het koud 

 

Koekjes: 
- Smeer het beslag uit met een lepel op een siliconenmatje 

- En zet de koekjes op 160 graden in de oven 7 minuten 

- Haal de koekjes uit de oven en vorm de koekjes in een eierrekje 

- Maak de borden op 

 

 


