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Menu: 
Voorgerecht  : Asperges a la Parmazan 

 

Tussengerecht  : Asperges en Arrière 

 

Hoofdgerecht ; Flammlachs 

  ?????????? 

  Puré 

 

Desert  : Tiramisu met fruit 

  



Aperges a la Parmazan 
 

Ingrediënten voor 10 personen 

1200 gram asperges, 
10 kleine wortels, 
peper / zout 
10 eetlepels olie 
5 eetlepels appelsap 
250 gram parmazaanse kaas (stuk) 
10 dunneplakken serrano ham 
8 eetlepels witte balsamico 
Bakpapier 
 

Bereidingswijze 

Rasp de parmazaan. Beleg een bakplaat en strooi de kaas in een rechthoek van c.a. ½ cm eroverheen. Bak de kaas 5 a 8 
minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden C. tot de parmazaan diepbruin gesmolten is. Laat de kaas afkoelen. 

Was de asperges en snijd de houtige uiteinden af. Schil de wortels, laat eventueel een deel van de groene blaadjes eraan 
zitten en was de wortels. Snijd de toppen van de asperges en snijd de rest van de asperges in schijfjes. Snijd de toppen van 
de aspreges en de wortels in de lengte doormidden , of in vieren. Gaar de wortels c.a. 6 minuten in een laage water met 
zout. Voeg na 3 minuten de asperges toe. Giet de wortels en asperges af en laat ze afkoelen.  

Snijd de plakjes ham, in de lengte doormidden. Bak de ham knapperig in  een eetlepel olie en haal hem uit de pan. Roer de 
balsamico en de appelsap door het bakvet en breng op smaak. Roer er 4 eetlepels olie doorheen. Giet het mengsel door de 
wortels en de asperges. Breek de parmazaan in stukjes. Voeg de ham en de parmazaan chips toe aan de salade. 

 Als wijn een Pinot Blanc D’alsace 

  



 

Asperges en Arrière
 

Ingrediënten voor 10 personen 

1 kg asperges (dikte en vorm niet belangrijk) 
peper / zout 
Schepje suiker 
50 gr roomboter 
50 gr bloem 
200 ml slagroom  
20 plakken gekookte ham van goede kwaliteit (beenham, yorkham, oid) 
Azijn 
10 eieren 
Klein bosje krulpeterselie 
 

Bereidingswijze 

voorbereiding 

Schil de asperges goed en snijd ze in kleine stukjes. Doe ze in een pan en vul deze met water zodat de aspergestukjes net 
onder water staan. Voeg een snufje zout  en een schepje suiker toe en kook de asperges goed gaar. Vul water eventueel 
steeds een klein beetje bij als de asperges tijdens het koken boven het kokende water zichtbaar worden. Je wilt zo weinig 
mogelijk kookvocht overhouden.  

Schep de asperges uit de pan in een keukenmachine en pureer ze (of met de staafmixer). Breng op smaak met zout en een 
heel klein beetje peper. Kook  het kookvocht verder in tot de helft en bewaar. 

 Smelt in de pan waarin je de asperges hebt gekookt de roomboter. Als de boter heet is (let op … niet laten verbranden!) de 
bloem toevoegen en roeren tot een roux ontstaat. Nu 1 a 2 minuten op laag vuur laten garen. Voeg steeds een beetje van 
de aspergepuree toe en roer glad. Voeg als laatste het kookvocht toe, maar zorg ervoor dat deze saus redelijk dik blijft.  

Maak rolletje van de gekookte ham. Snijdt de krulpeterselie heel fijn zodat je 1 a 2 el fijngehakte peterselie ter garnering 
overhoud.   

Mise on place 

Zet verschillende pannetjes water met een scheutje azijn op het vuur en breng aan de kook. Verwarm ondertussen de 
aspergepuree op laag vuur lauwwarm en klop in een kom de slagroom stijf (geen suiker!). 

Leg op de bordjes twee rolletjes ham.  

Pocheer de eieren door met een lepel of garde een draaikolk in het pannetje te roeren en breek hierin het ei en zorg zo dat 
eiwit en geel zo veel mogelijk om elkaar heen draaien. Gaar het ei in 3 minuten en haal het met de schuimspaan uit de pan. 
Leg het gepocheerde ei op de ham.  

Spatel nu heel voorzichtig de slagroom door de  aspergepuree. Zorg dat de puree redelijk dik blijft. Schep wat flinke lepels 
op het bord.  

Garneer met peterselie.  

Als wijn een goede riesling 

 

 

 

 



Flamlachs mit reibekuchen und gemuse 

 
Ingrediënten voor 10 personen 

1.5 kg zalmfilet 
150 gr grof zeezout 
1 el paprikapoeder 
1 el bruine basterdsuiker 
½ tl chili peper 
Plankje rookhout of 2 handen houtsnippers (bv berken of eiken) 
2 potjes creme fraiche 
1 el bieslook 
 
 
8 stampaardappelen 
2 grote uien 
150 gr spekblokjes 
1 a 2 eieren 
6 el bloem 
1 el paprikapoeder 
Peper, zout 
 
2 a 3 zakken Italiaanse roerbakgroenten a 400 gram 
 
 

Bereidingswijze 

Voorbereiding  

week het rookplankje of de houtsnippers in water.  

Meng het grof zeezout, paprika poeder, basterdsuiker en de chili peper in een bakje. Dep de zalm droog. Pak een braadslee 
en leg op de bodem het plankje of de houtsnippers. Leg hierop de zalm.  

Kruid de creme fraiche met peper en zout (en evt wat bieslook).  

Schil en was de aardappelen. Schil de uien. Raps beide met een mandoline in kleine stukjes. Meng de rest van de 
ingredienten in een kom en roer goed. Maak de spekblokjes eventueel wat kleiner.  

Mise on place 

Verwarm de oven voor op 180°C of steek de BBQ aan. Bestrooi de zalmfilet met het kruidenmengsel en druk aan. Zet nu in 
de oven (+- 20 tot 30 min) of op een met een deksel afgesloten BBQ.  

Verhit een laagje van 2 cm zonnebloemolie in een bakpan met een wat hogere rand. Maak met je hand bolletjes van het 
aardappelmengsel. Druk deze plat tot schijfjes van +-10 cm doorsnede en +-1.5 cm dik. Laat het schijfje in de hete olie 
glijden. Bak tot de onderkant goudbruin is en keer dan om en bak tot ook de andere kant goudbruin is.  

Roerbak de groente met boter of olie in de wok of laat deze in een braadslede tegelijkertijd met de zalm op de BBQ garen.  

Serveer stukjes zalm met een schepje creme fraiche, een reibekuch en wat groenten op een bord. 

Als wijn Sancerre, Pouilly Fumé of Sauvignon de Touraine 



Tiramisu met fruit 

Ingredienten 10 personen: 

- 500 gram frambozen voor de saus 

- 5 eetlepels witte basterdsuiker 

- 2 eetlepels citroensap 

- 600 Gram mascarpone 

- 400 ml slagroom 

- 8 eetlepels basterdsuiker door marscapone 

- 250 gram frambozen 

- 400 gram aardbeien 

- 400 gram blauwe bessen 

- 50 lange vingers 

 

Bereiding: 

Druk de 500 gram frambozen door de zeef en roer het opgevangen sap met de basterdsuiker en citroensap (naar smaak) 

door elkaar tot een gladde frambozensaus. 

Klop met een mixer de marcarpone met de slagroom , 8 eetlepels basterdsuiker en 1/3 deel van de frambozensaus tot een 

lobbig marscaponemengsel. 

Snijde aardbijen in vieren en schep deze in een kom met blauwe bessen en de overige frambozen door elkaar.  

Leg op elk bord 3 lange vingers naast elkaar, schep er wat frambozensap, mascarponemengsel en fruit op. Daar bovenop 

weer lange vingers marscapone en fruit. Zo snel mogelijk koel zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als aperitief  een zoete frambozenlikeur   

 


