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Een echte JANboel 

(olv gastkok Jan Denissen) 
 

 
Steak Tartaar 

 

 
Paling in Weckpotje met groentjes  

 

 
Kipfilet a la minute gerookt op bedje van orientaalse kool 

 

 
In sinasappelboter geconfijte zalm met beurre àl'orange 

Pommes fondant en peultjes 
 

 
Aardbeien geglaceerd met karamel en cremefraîche stragiatellaparfait 

 

 



Steak tartaar 

 
 
 
Ingrediënten (12p):   
 
800 gr kogelbief 
4 eetlepels zoet zuur augurk in kleine blokjes 
4 eetlepels kappertjes in kleine stukjes 
4 eetlepels  sjalotjes in kleine stukjes 
4 eetlepels  verse peterselie heel fijngehakt 
Peper zout  
1 theelepel mosterd 
1 eetlepel ketchup 
Naar smaak worchester saus en/of tabasco(let op) 
3 eidooiers 
 
Afgebakken stokbrood 
 
 
Bereiding 
De biefstuk met een scherp met heel fijn snijden daarna verder hakken tot tartaar 
Dan zo koud mogelijk liefst in gekoelde kom mengen met, peper 
zout,mosterd,ketchup,eidooiers,en tabasco,op smaak brengen. 
Koud zetten. 
 
Serveren 
Maak in het midden van een bordje een bolletje van de tartaar 
Hiernaast de in blokjes gesneden augurk,sjalotten en kappertjes 
Bordje bestrooien met de peterselie  
Geef hierbij eventueel stukje stokbrood 
 

 
  



Paling in Weckpotjes met groentjes 

 
 

 
 

Ingrediënten (12p):   
 
600 gr gerookte paling filet 
5 sjalotten 
5 worteltjes 
½ bleekselder 
1 bos peterselie 
1 bosje kervel 
1 liter visbouillon 
½ fles witte wijn (droog) 
Afgebakken stokbrood 
Weckpotjes 
 
 
 
Bereiding 
Sjalotten ,worteltjes, bleekselder, in hele kleine brunoise snijden 
De peterselie en kervel ragfijn snijden 
De paling nazien op harde randjes en in schuine stukjes snijden 
Verdeel de paling groenten en kruiden over de weckpotjes,en vul op met de visbouillon 
en witte wijn 
Sluit goed af  
Zet ze 20 min in de oven van 150 graden 
Zodra het vocht gaat koken uit de oven halen 
 
Serveren 
Zet de potjes op een side plate ,serveer er stukjes stokbrood bij  
Voorzichtig openen aan tafel. 
 
 

  



Kipfilet a la minute gerookt op bedje van orientaalse kool 
 
Ingrediënten (12p):   
 
8 kipfiletjes van 100gr  
12 eetl sojasaus 
12 eetl honing 
3 theelepel sambal 
4 eetl olijfolie 
1 grote spitskool 
8eetl verse koriander 
Peper en zout 
 
Bereiding 
De kipfilet met peper en zout bestrooien en roken in de 
rooktrommel 
Daarna in dunne reepjes snijden 
De spitskool met de hand of nog beter op de snijmachine ragfijn snijden 
De koriander mooi fijn snijden 
Doe de sojasaus en de honing met de sambal in een pan en goed mengen,voeg de kip 
toe en verwarm deze op matig vuur 
Bak de kool ca. 3 minuten in een wok tot hij zacht is,breng op smaak met peper en zout 
 
Serveren 
Schep een beetje kool op een bord,verdeel de kip met de saus hierover  
Garneer met de fijn gesneden koriander. 
 

Wijnsuggestie: 
Pouilly Fume 
 



In sinasappelboter geconfijte zalm met beurre àl'orange 
Pommes fondant en peultjes 

 
 
Ingrediënten (4p):   
4 zalmfilet à 125 gram jullienne van sinasappelschil 
300 gr boter                    1.1/2 dl visfon     (basisrecept) 
Schil van 2 sinasappels 1.1/2 dl sinasappelsap 
Peper en zout  150 gr koude boter 
                                      Peper en zout 
 
500 gr roseval aardappel 400 gr peultjes 
Kippebouillon (blokje) peper zout suiker 
Boter    olijfolie 
Bieslook  
 
Bereiding 
Bestrooi de zalmfilet met weinig peper en zout 
Verwarm de boter met de sinasappelschillen tot 50 graden 
Leg de filets in een passende bak en overgiet deze met de sinasappelboter ze moeten 
net onder staan.dek af met alufolie en plaats ± 1 uur in de oven van 50 graden. De 
zalm moet roze blijven 
 
Saus: 
Laat de visfon met het sinasappelsap inkoken tot de helft 
De jullienne blancheren (in kokend water afspoelen) 
Net voor serveren de saus met koude boter monteren,op smaak brengen en de julliene 
toevoegen 
 
Pommes fondant: 
Schil de aardappels en snijd in mooie gelijke stukken. 
Zet deze op in kippebouillon met wat boter en laat garen ,giet af 
Voor serveren:opstoven in verseboter en bestrooien met fijngesneden bieslook 
 
Peultjes: 
Goed schoonmaken,opzetten met kokend water peper zout en suiker 6 minuten 
Voor serveren opstoven in weinig olijfolie,indien nodig wat zout en/of suiker 
 
Serveren: 
De zalm even laten uitlekken,midden op een voorverwarmd bord .hiervan links en rechts 
de peultjes en de aardappels daarna de zalm overgieten met de saus 
 



  

 
Aardbeien geglaceerd met karamel en cremefraîche 

stragiatellaparfait 
 

 
 
Ingrediënten:   
5 dl creme fraîche (creme Double)  
16 stevige aardbeien 
175 gr suiker      
250 gr suiker 
50 gr  chocolade     
25 gr glucose 
Basilicum      
1 dl water 
16 sateprikkers 
 
Bereiding: 
Meng de creme fraîche met suiker en wat gesneden basilicum en zet 1uur in de 
koelkast.daarna zeven .koud zetten .Smelt de chocolade en giet deze in een dun 
straaltje al roerend door de creme fraîche. Zo maak je stragiatella .Plaats in de vriezer 
 
Aardbeien: de kroontjes verwijderen  en recht afsnijden 
Breng suiker en glucose met het water aan de kook zodra het suikermengsel 
goudkleurig is het vuur laag.Zorg dat de karamel aan de kook blijft. 
Prik de aardbeien een voor een aan de sateprikkers en haal ze door de karamel let op 
voor spatten. Laat ze daarna uitlekken op een bakplaat 
Knip net voor het serveren de overtollige suiker weg 
 
Serveren: 
Zet de aardbeien op een dessertbord en schep een paar kleine bolletjes parfait hierbij 
,garneer deze met een takje basilicum. 
 
Wijnsugestie : 
Witte wijn : premières côtes de bordeaux 
 
 


