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Menu chique les Cuisine 
(Top gerechten van sterrenkoks) 

 
 

De gazpacho 
(Koude soep)  

 

 
 

Schol met Coquilles 
(Voorgerecht )  

 

 
 

Boeren - eendfilet 
(Hoofdgerecht)  

 

 
 

Multivitamine van exotisch fruit met Hawaii sorbet 
(Nagerecht )  
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De gazpacho  

 
Ingrediënten:   

 
1 rode paprika 
halve komkommer 
halve chilipeper 
halve teen look 
halve ui 
4 trostomaten 
basilicum 
stuk oud brood 
rode wijnazijn 
olijfolie 

 
 
Meng in een blender alle ingrediënten voor de gazpacho (hou een beetje tomaat en 
komkommer apart om in piepkleine stukjes te snijden voor de garnering) tot een gelijke 
massa.  
Giet in een bord, kommetje of kleine glaasjes voor een aperitiefhapje en garneer met de 
komkommer, tomaat, een blaadje basilicum en enkele druppels olijfolie. 
 

Deze gazpacho kan je serveren als voorgerecht of als aperitiefhapje! 
Gazpacho als voorgerecht voor 2 à 3 personen. Gazpacho als aperitiefhapje voor zeker 
12 personen of meer 
   



 

Schol met Coquilles 
 

Ingrediënten:   
 

30 stuks Schotse gedoken coquilles 
Oesterblad (Koppert Cress) 
Limoen Cress (Koppert Cress) 
cultuur zeekraal (Koppert Cress) 
5 dikke Noordzee schollen van 500 à 
600 gram 
1 limoen 
bieslook 
1 flesje Japanse sushi azijn 
visjus 
Valderrama Grand Cru olijfolie 
Valderrama Picudo olijfolie 
 
Mousseline 

1 pompoen (bij voorkeur butternut 

pompoen), 
gebruik 
ongeveer 500 
gr 
schoongemaakt 
2 citroengras 
stengels 
1 laurierblad 
peper en zout 
Madras kerrie poeder 
1 sjalot 
1 stukje verse gember 
4 dl gevogelte fond 
olijfolie Valderrama Picudo 
1/2 dl witte wijn

Bereiding 

Zweet sjalot, gember, citroengras, laurierblad en pompoen aan in de Picudo olijfolie en 
voeg peper en zout toe naar smaak. Voeg op het laatst de kerrie toe en blus dit af met 
een weinig hoeveelheid witte wijn. (Citroengras zo mogelijk schillen, alleen het binnenste 
gebruiken anders komen er vezels in de puree). Voeg vervolgens de gevogelte fond erbij 
en kook alles op laag vuur gaar. Verwijder het laurierblad en de gember, giet het 
kookvocht af en blender alles fijn.Snijd van de overgebleven pompoen blokjes en dunne 
plakjes en kook deze net aan gaar. Marineer het daarna met olijfolie, sushi azijn en 
geraspte limoen. 
Afwerking: 
Snijd twee van de coquilles tot tartaar en meng het met fijngesneden bieslook en een 
kleine hoeveelheid mayonaise. Maak een vinaigrette van de sushi azijn, de zachte Grand 
Cru olijfolie en een beetje van de geraspte limoen, met een beetje sap van de limoen. 
Voeg een kleine hoeveelheid klein gesneden bieslook toe. Kruid de scholfilets en bak ze 
kort aan één zijde in de Picudo olijfolie. Bak vervolgens de overige coquilles kort om en 
om. Bij zeer verse coquilles is bakken aan één zijde voldoende. Dresseer de pompoen 
speels op het bord met hier en daar een plakje coquille. Maak van de pompoen plakjes en 
van de tartaar van coquille kleine ‘mille feuilles’. Dresseer speels de Cress soorten en 
besprenkel ze hier en daar met limoenvinaigrette.Voeg hier en daar wat schuimige visjus 
toe. 

Wijntip:Chileense witte wijn van het wijnhuis Luis Filipe Edwards. Sauvignon Blanck 
2012 Grand reserva 



Boeren-eendfilet 
 

 

 
Ingrediënten:   

 

Olijfolie-fondant aardappelen 

2 grote aardappelen (vastkokend) 
3 dl Picudo olijfolie van Valderrama (smaak: 
een nootje, bittertje en een botertje) 
1 dl kippenbouillon 
1 takje rozemarijn 
1 takje tijm 
1 knoflookteen 
1 stuks sjalot gesnipperd 

Meloes uitjes 

12 stuks meloes ui kippenbouillon 
1 eetlepel sushi azijn 
1 eetlepel honing 
tijm 
1 theelepel knoflookpuree 
zwarte peper 
zout 

Eend 

2 stuks boeren eendfilet (schoongemaakt) 
2 eetlepels hazelnoot 
2 dl Oloroso sherry 
1 dl Pedro Ximénez sherry 
knoflookpuree 
Szechuan peper 
peterselie 
fleur de sel 
eendenjus 
 

 

  



Bereiding: 

Olijfolie-fondant aardappelen 

Snijd vier schijven van 2 cm uit de aardappelen. Steek rondjes uit met een steker van Ø 
2cm. Snijd de scherpe randjes schuin af. Zet de aardappelrondjes onder de olijfolie, voeg 
de bouillon, de rozemarijn, de tijm, de door midden gesneden knoflook en de sjalot toe. 
Konfijt de aardappelrondjes op een zacht vuur gedurende 30 minuten. Voeg bouillon toe 
wanneer deze verdampt is, zodat de temperatuur van de olie laag blijft. 

 

Meloes uitjes 

Maak de uitjes schoon, laat de wortel intact, bedruip met de sushi azijn. Giet de 
kippenbouillon erbij totdat de uitjes half onder staan. Voeg de overige ingrediënten toe 
en stoof gaar tot het vocht verdampt is. Voeg eventueel zout toe, houd de uitjes warm. 

Eend 

Maak de eendfilets schoon, verwijder de harde vliezen.Bak de filets op de vetzijde in een 
droge anti-aanbak pan op lage temperatuur goudbruin. Neem hiervoor de tijd, hoe 
langzamer het gaat, hoe meer vet uit de huid smelt, hoe lekkerder het eind resultaat! 

Rooster de hazelnoten in de oven, hak ze daarna grof. Kook beide sherry’s tezamen in, 
totdat een nog net lopende stroop ontstaat. Draai de eend om, kort dichtbakken, dep de 
eend droog met keukenpapier. Masseer m.b.v. een eetlepel de eend in met de 
knoflookpuree en daarna met de sherrystroop. Maal hierover wat Szechuanpeper en het 
hazelnootgruis. 

Gaar de eend in de oven op 160°C, gedurende 7 minuten. Uit de oven minstens 5 
minuten op een warme plek laten rusten. Bestrooi tenslotte met gehakte peterselie en 
fleur de sel. Doe een paar eetlepels olie van de aardappelen over in een koekenpan. 

Bak de aardappelcilindertjes aan onder- en bovenzijde aan. 

Afwerking: 

Plaats op het bord een mooie veeg artisjokkencrème. Leg drie meloes uitjes op het 
bord. Garneren met de Grenotti Leaves. 

Plaats het aardappelcilindertje op het bord, garneer met Crazy Pea. Halveer de eend 
over de lengte en dresseer het vlees in het midden van het bord. Bedruip de filet met de 
eendenjus en trek nog twee lijnen naast de filet.Bedruppel vervolgens de eendenjus 
weer met Cornicabra olijfolie. 

Wijntip 

Rode stevige wijn van het Cheleense wijnhuis Luis Filipe Edwards. Carmenere  Gran 
Reserva 2011 



 

Multivitamine van exotisch fruit met hawaï sorbet  

 

 

Ingrediënten:   

Hawaii sorbetijs 

Multivitamine  

 

1 papaya  
1 mango 
1 pitahaya 
3 kiwi’s 
1/2 ananas 

Rozengelei 

175 ml water 
30 gr suiker 
12,5 gr rozenwater (Toko) 
1 gr agar agar 
0,6 gr gelan (texturas el Bulli) 
 
Grand Cru olijfolie (Valderrama) 

Bereiding: 

Multivitamine 

Snijd van alle exotische vruchten kleine blokjes en dresseer dit als een mozaïek. 

 Rozengelei 

Voeg alles samen en kook het daarna. (bereiding rozengelei). Laat het vervolgens 
afkoelen en bedek de mozaïek hiermee. Laat de mozaïek opstijven in de koeling, waarna 
je vervolgens het overtollige aan gelei weg snijdt. 

Afwerking: 

Dresseer het samen met de sorbet en enkele eetbare bloemen op het bord. Maak het 
geheel af met de Grand Cru olijfolie. 

Wijntip: 

Grani Di Solo Muscato Pasti van het wijnhuis Schrimacho 
Een zoetige frisse muskaat dessert wijn. 
 

 


