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Menu 
 

BarbaarTartaar trio 
(drie vistartaartjes met haring en zalm) 

   
Visstick 

(gefrituurde visspies met ravigottesaus en viskraal) 
 

Piratenschotel 
 (ovenschotel met witvis, makreel en garnalen en spinazie) 

 
De verloren schat 

(toetje van exotisch fruit en ijs) 



 
 

BarbaarTartaar trio 

 
Ingrediënten:   
 
Voor 4 personen 
 

Haringtartaar met appel en Apfelkorn 
2 nieuwe haringen  

1 zachtzure appel met rode schil (Cox)  

2 eetlepels citroensap  

2 bosuitjes  

3 eetlepels Apfelkorn(slijter)  

1 bekertje creme fraiche (125 ml)  

1/2 eetlepel grove mosterd  

versgemalen peper 

Zalmtartaar met rucolaolie 
1 zakje rucolasla  

200 ml olijfolie  

150 g zalmhaasjes  

75  g gerookte zalm  

1 citroen  

100 ml crème fraîche  

1/2 zakje verse bieslook (a 25 g), fijngesneden 

Haringtartaartje met Dille 
2 nieuwe haringen  

1 theelepel olie  

8 radijsjes 

1 eetlepel citroensap  

2 eetlepels crème fraîche  

1/2 eetlepel dille (zakje a 15 g)  

 

Voorbereiden 

 
Rucola van dikste stelen ontdoen en in keukenmachine fijnmalen. Terwijl machine draait, olie in dun straaltje erbij 
schenken. Rucolaolie op kamertemperatuur minimaal 1 uur wegzetten, daarna met zout op smaak brengen.  

Staarten van haringen snijden en haringfilets in heel kleine stukjes snijden.  Zalmhaas en gerookte zalm in blokjes 
snijden.  

Beide soorten zalm met citroensap, crème fraîche en driekwart van bieslook mengen. Zalmmengsel afdekken en tot 
gebruik gekoeld bewaren.  

Appel wassen, halveren en klokhuis verwijderen. Appel schillen en in kleine blokjes snijden. Besprenkelen met 1 
eetlepel citroensap. Bosuitjes schoonmaken, wassen en in dunne ringetjes snijden.  Radijsjes in kleine blokjes snijden 
of grof raspen. 
 
In een kom Helft van de Haring appelblokjes, 2/3 deel van bosui, 2 eetlepels Apfelkorn en 1 eetlepel crème fraîche 
door elkaar scheppen. Rest van crème fraîche en Apfelkorn met mosterd tot sausje roeren. Op smaak brengen met 
peper.  
 



Meng in een schaal de andere helft haringblokjes met de radijs, het citroensap, de crème fraîche en 1 eetlepel 
fijngesneden dille. Breng de haringtartaar op smaak met zout en (versgemalen) peper  

 

 
Doorgeven 
 
Maak op ieder bord van de 3 veschillende tartaren met een ringvorm van ongeveer 3 a 4 cm een klein tartaartje.  Van 
1 a 2 cm hoog.  
 
Leg bij de haring met apel een klein scheutje van de mostert dressing. 
Leg bij de zalm een klein scheutje van de rucola olie 
 
Werk de de haring met Dille af met een toefje dille en vers gemalen peper. 
Werk de Haring met apel en bosui af met een toefje bosuitjes. 
 
Uitserveren. 

 



Visstick 

 
Ingrediënten:   
 
Voor 4 personen 
 

Beslag: 

150 gr bloem 

1/2 tl knoflookpoeder 

1 zakje bakpoeder  

Snufje peper en zout 

Beetje water 

 

Spiezen: 

2 blokjes zalm en 2 gambas per spies 

Sateprikkers geweld in water 

1 ½ fles Zonnebloem of arachide olie 

 

Ravigottesaus: 

150gr kappertjes 

1 grote witte ui 

6 augurken(in blokjes gesneden) 

1 bos peterselie 

1 bos dragon 

500 gr mayonaise 

 

100 g Zeekraal 

 

Voorbereiden 

Zet de sateprikkers in water en laat wellen. 

Meng de ingredienten van het beslag en voeg water toe. Het beslag moet flink dik zijn zodat het niet van je visspies af 
loopt. Laat minimaal een half uur rusten. 

Prik om en om een stukje zalm en gamba op een spies.  

Snijd de peterselie,ui,augurk,dragon en de kappertjes fijn,doe ze in een kom, doe de mayonaise erbij hussel dat goed 
door elkaar. Voeg naar smaak wat zoetzuurvocht van de augurken toe. Peper en zout naar smaak toevoegen. 
 

 
Doorgeven 
 
Verhit de arachide olie in een pan. Dip de spiezen in het beslag en laat uitlekken. Bak nu de spiezen in de olie tot ze 
gaar zijn.  
 
Roerbak de zeekraal kort op hoog vuur in een beetje boter in de pan. Voeg wat peper toe. 
 
Voeg een beetje Ravigottesaus toe.  

 
 
 



PiratenSchotel 
 
Ingrediënten:   
 
Voor 4 personen 
 

600 ml melk 

300 ml slagrom 

450 g witvis 

1/2  gerookte makreel 

200 g gepelde garnalen 

100 g boter 

45 g bloem 

Zout en versgemalen peper 

3 eetl. Fijngehakte peterselie 

1 ½ kg geschilde kruimige aardappelen 

 

Spinazie 

Scheutje witte wijn 

Citroen 

zeezout 

 

Voorbereiden 

 
Kook de aardappelen gaar. 

Breng in een grote pan 450 ml melk en de slagroom aan de kook. Voeg de witvis toe en lat op laag vuur in 5 a 6 min 
net gaar worden. Laat op een bord afkoelen en zeef het vocht boven een kom. 

Verdeel de afgekoelde vis en makreel over de ovenschaaltjes en doe ook de in stukjes gesneden garnalen erbij.  

Smelt de helft van de boter in een pan met dikke bodem. Roer de bloem erdoor en verwarm, al roerend, 1 minuut. 
(zorg dat de roux niet aanbrandt). Roer van het vuur af geleidelijk het vocht erdoor en breng al roerend opnieuw aan 
de kook. Laat  5 minuten doorkoken, voeg zout en peper toe. Roer de peterselie erdoor en schenk de saus over de 
vis. Laat afkoelen. 

Stamp de aardappelen fijn. Roer de resterende boter erdoor en zoveel melk tot een gladde massa is verkregen. 
Breng op smaak met zout en peper. Verdeel de puree over de bakjes  met vis, strijk glad en maak de bovenkant ruw 
met een vork. 

 
Doorgeven 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet de schaaltjes +- 25 min in de oven tot de bovenkamt goudbruin is en de 
saus begint te borrelen.  

De verse spinazie in de wok in 2 min. roerbakken, royaal met zeezout bestrooien en scheutje witte wijn toevoegen, en 
halve citroen uitknijpen. 



De verloren schat 

 
Ingrediënten:   
 
 
Voor 4 personen 
 

2 kokosnoten 

Exotisch fruit naar keuze 

 

Voorbereiden 

Halveer de kokosnoten, vang het vocht op 
Snijdt het fruit 

 
 
Doorgeven 
 
Vul de kokosnoot met fruit 
Voeg ijs toe en smullen maar 
 

Voor de liefhebber: 
Mix de kokosmelk met rum en annanassap en \ 
serveer in een glas bij het toetje 


