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Eerste tappasronde- esparragos muchos 
 

● Banderilla con esparragos e gambas + alioli 
● Revuelto de esparragos 
● Esparragos con aceite de chorizo 

 

Alioli 
 
Ingredienten:1 Eierdooier,1 Teen knoflook ontdaan van kern geperst,50cc 
olijfolie, 100 cc zonnebloemolie,1tl Citroensap (of azijn),Mosterd,Peper en 
zout. 
 
Bereiding: 
Old school: Meng de eidooier, peper/zout, citroensap,mosterd en knoflook in 
een kom en roer deze door elkaar. 
- Klop met een garde druppelsgewijs de olie in de kom. Blijf kloppen. 
- blijven kloppen en met een dun straaltje de olie toevoegen. 
 
New school (maar … deze kan mislukken): 
- Meng alle ingredienten(behalve de olie) in een staafmixer beker.  
- Zet een staafmixer op de bodem. 
- Voeg de olie toe. 
- Zet de staafmixer aan en haal deze heel langzaam omhoog, zodat telkens een beetje olie bij 
het mengsel komt. Let op dit moet je HEEEL langzaam doen. 
 
 
 
 

Banderilla con Esparragos e gambas 
 
Ingrediënten 
4 eieren, hardgekookt -  8 gambas (gekookt en gepeld) - 8 punten van 
groene asperges (beetgaar gekookt) - alioli 
 
Mise en place: 
snij de eitjes in kwarten. Prik op een cocktail-prikker achtereenvolgens de garnaal, aspergepunt 
en een kwart eitje.  
 
Bereiding: 
Garneer met de alioli en eventueel een snufje peterselie (fijngehakt). 



Revuelto de Esparragos - Roerei met asperges 
 
Ingrediënten 
500 gr asperges - 3 el olijfolie - 2 tenen knoflook fijngehakt - 8 eieren - scheutje room - mespunt 
scherp paprikapoeder 
 
Mise en place 
Blancheer de asperges in groentebouillion. Laat ze uitlekken in een vergiet en snijd ze in kleine 
stukjes. Verhit de olijfolie in een pan en laat de knoflook glazig worden. Voeg de asperges toe 
en bak ze kort mee.  
 
Bereiding 
Klop de eieren los, schenk ze over de asperges en laat ze al roerend stollen op een laag vuur. 
Breng het gerecht op smaak met peper, zout en het scherpe paprikapoeder. 

 

Esparragos con aceite de chorizo 
 
Ingredienten 
500 g asperges 
50 g chorizo 
3 dl olijfolie 
1 limoen, niet bespoten 
fleur de sel, zwarte peper 
50 g parmezaanschilfers 
paar blaadjes rucola 
 
Mise en place: 
Maak de asperges schoon (met de dunschiller en breek met de hand het afgesneden uiteinde). 
Breng gezouten water aan de kook. Leg er de schoongemaakte asperges in voor 2 à 3 minuten, 
afhankelijk van hun dikte. Laat ze uitlekken op een vochtige doek. 
Doe de olijfolie, de stukjes chorizo en de zeste van een halve limoen in het kleine pannetje. Zet 
het pannetje op het kleinste vuur en laat konfijten. Laat daarna afkoelen en zeef het. Deze olie 
kan enkele weken bewaard worden en kan gebruikt worden voor alles (salades, oesters, vlees, 
...). 
 
bereiding: 
Laat de grillpan warm worden op een groot vuur. Als de pan warm is, grill de asperges. 
Leg de asperges op een rechthoekig bord, voeg een beetje chorizo-olie, fleur de sel, peper toe 
en werk af met parmezaanschilfers. Als je een groene toets wil geven, kun je een paar blaadjes 
rucola toevoegen. Aan jou de keuze. 
 



Tweede tappasronde 
● Almejas 
● Paella alla Michael 
● Bolas de Cordero 

 
 
 

Almejas 
 
Ingredienten: 
2 teentjes knoflook, 1 tomaat, 1 chorizoworst, witte wijn, peper, enkele 
venusschelpen 
 
Bereiding: 
Verhit een scheutje olijfolie in een pan, pers hierin de knoflook uit.Snij de tomaat en chorizo in 
stukken en laat mee opbakken met de knoflook. Voeg een scheutje witte wijn toe en kruid met 
peper.Doe er tenslotte de venusschelpen in en zet meteen het deksel op de pan. Laat enkele 
minuten pruttelen op een zacht vuur tot de venusschelpen open komen. 

 

Paella alla Michael 
Ingredienten: 3 teentjes knoflook (geperst), 1 grote ui (gesnipperd), 3 
grote tomaten( ontveld ,ontpit en in blokjes gesneden),olijfolie, 400 
gram paella rijst, 1 liter kippenbouillon, 12 grote gambas, 12 
kippenboutjes, ½ chorizo worst, 200 gram kabeljauw in blokjes, 1 
rode paprika, 200 gram gesneden snijbonen, saffraan, laurierblad. 
 
Mis en place: 
Snijd de chorizo in blokjes. Snijd de paprika in blokjes. Verwarm de bouilon op laag vuur (niet 
koken!)in een pan met de saffraan en het laurierblad. 
Pureer de ui met een staafmixer. 
Pureer de knoflook met een scheut olijfolie met de staafmixer. 
Pureer de tomaten met een staafmixer 
 
Bereiden: 
- Bak de gepureerde ui op middelhoog vuur in een koekenpan tot het vocht grotendeels 
verdampt is. Zet het vuur hoger en voog de knoflookolie toe. Fruit het geheel kort aan. Voeg 
zout toe en tomaten toe en draai het vuur laag. Laat de saus op laag vuur indampen. 



- Bak de chorizo in de (paella) pan op middelhoog vuur. Voeg na minuut of 4 de kip toe en bak 
ook deze mee. Haal na een aantal minuten de chorizo en de kip uit pan en leg deze in een 
afgedekte schaal. 
- Fruit de tomaten/ui saus op middelhoog vuur in de paella pan. 
- Voeg de rijst toe en roer deze goed door de saus. 
- Voeg de paprika en tuinbonen toe en bak ook deze even mee 
- Voeg de bouillon toe aan de pan. 
- Leg het vlees terug in de pan. Schep voorzichtig om zodat het vlees bedekt is met rijst/saus. 
- Leg de stukken kabeljauw in de rijst, druk aan met een lepel zodat de vis redelijk bedekt is. 
- Leg de garnalen bovenop 
- Laat het geheel op middelhoog voor 8 minuten koken (NIET ROEREN!) Aanbakken is een 
essentieel onderdeel van de paella. Als het vocht te snel verdampt, voeg dan wat (kokend) 
water toe. 
- Dek de pan af, zet het vuur lager en laat nog 10 minuten rustig pruttelen. 
- Haal de pan van het vuur en laat nog 10 minuten afgedekt nagaren. 
 
Serveren: 
Serveer de paella op kleine schoteltjes en garneer met peterselie. 
 

 

Bolas de Cordero 
 
Ingredienten: 
300 gr lamsvlees - 1 teentje knoflook - peterselie - bleekselderij-  
rozemarijn - Zout - peper - 25 gr mosterd - 25 gr amandelen - 25 g. 
paneermeel - een ei - bloem - olijfolie 
 
Mis en place: 
Hak het vlees met knoflook, kruiden en bleekselderij. Meng met mosterd, zout en peper en laat 
gedurende 30 minuten marineren. Maak ballejes van het vlees. Maal de amandelen en meng ze 
met paneermeel. Klop het ei. Rol de balletjes door de bloem, daarna door het ei en vervolgens 
het mengsel van amandelen en paneermeel.  
 
Bereiding: 
Bak de balletjes in de hete olijfolie en laat ze goed uitlekken. 

 
  



 

Derde gang 
● Pollo de los vecinos 
● Patattas bravas 
● Pimientos con alcaparras y ajo 

 
 

Pollo de los vecinos 
Ingredienten 
Kippenveugels, Grof zeezout 
Saus:4 Cayenne pepers, 1 citroen, 3 tenen knoflook(fijn gehakt), 
Verse peterselie (fijn gehakt), 1 el paprika poeder, 4el olijfolie 
 
Mise en place 
Saus: 
Verwarm de oven voor op 200 graden celsius 
Verwijder de zaden en zaadlijsten van de pepers. Snijd de pepers in grove stukken. 
Voeg alle ingredienten bijeen hak ze fijn met een staafmixer/keukenmachine. 
Leg de kipvleugels op een bakplaat en besprenkel de bovenzijde met grof zeezout. 
 
 
Bereiding 
Zet bakplaat met kipvleugels in de oven.  
Na 10 minuten vleugels omdraaien en wederom besprenkelen met grof zeezout. 
Verhit ondertussen de saus een aantal minuten op middelhoogvuur in een kleine pan met 
deksel.Na 20 minuten is de kip klaar. 
 
Serveren: 
Haal kip uit de oven. Klop overtollig zeezout van de vleugels af. 
Leg vleugels in de schaaltjes en besprenkel deze met de saus (Pas op saus is erg pikant, zuinig 
aan!). Garneer met peterselie. 
 
 

Patattas Bravas 
 
Ingredienten 
1 kg aardappels (bijv. Desiree), gesneden in stukken van 3-4 cm; 60 
ml olijfolie 
Voor de hete tomatensaus: 1 el. olijfolie; 1 kleine ui, gehakt; 1 teen 
knoflook, geperst; 1/2 tl gemalen komijn; 1/2 tl gemalen chilipeper; 1 tl paprikapoeder; 60 ml 
droge witte wijn; 2 rijpe tomaten, fijngehakt; 1 el tomatenpuree; scheutje tabasco; 1 el 
bladpeterselie, grof gehakt 



 
Mise en place 
Verwarm de over tot 220 graden Celsius. Leg de aardappels op een bakplaat en besprenkel ze 
met olie en zout. Schud ze goed door elkaar. Voeg 4 tenen knoflook (in z’n geheel) toe en evt 
wat laurierblad en takjes tijm. Plaats ze in de bovenste helft van de oven en bak ze in 40 
minuten bruin. 
 
Voor de hete tomatensaus: verhit de olie in een pan met een dikke bodem op een matig vuur. 
Voeg de ui toe en fruit deze al roerend in 3 min. glazend bruin. Voeg de knoflook, chilipeper, 
komijn en paprikapoeder toe en bak deze 1 min. mee. Zet het vuur hoog en blus het met witte 
wijn. Laat het geheel 30 sec. sudderen, zet daarna het vuur laag en voeg de tomatenstukjes en 
tomatenpuree toe. Laat de saus gedurende 10 minuten zachtjes pruttelen terwijl u af en toe 
roert. Pureer de saus in een keukenmachine of met een staafmixer. 
 
Serveren: 
Breng de saus op smaak met peterselie, tabasco en zout. Giet de saus over de aardappels en 
serveer ze onmiddelijk. 
 

Pimientos con alcaparras y ajo  
 
Ingrediënten 
4 paprika’s in de kleuren rood, groen, oranje en geel - 2 teentjes knoflook - 1½ el 
kappertjes - 3 el olijfolie extra vierge - 2 el balsamicoazijn - zout en versgemalen 
peper - 3 takjes basilicum 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 200°C. Bestrijk de parika's met olijfolie en leg ze op een bakplaat 
gedurende 20 minuten in de oven. Doe de parika's daarna over in een plastic zak en laat ze 
afkoelen. Na ongeveer een half uurtje kan je ze ontvellen. Snijd de paprika in repen. Snijd de 
knoflook in plakjes. Spoel de kappertje onder stromend water en laat ze uitlekken.  
Verwarm in een koekenpan de olijfolie op zacht vuur en fruit hierin de knoflook kort. Roer in een 
kom de warme olie met knoflook, azijn, kappertjes, zout en peper tot een marinade en schep de 
paprikarepen erdoor. 
Laat de paprikas ca. 2 uur marineren en garneer ze met basilicumblaadjes.  
 
 

 
  



 

Vierde gang(Desert) 
 

Crema Catalana 
0.5l melk, kaneelstokje, citroen,  zout, 4 eidooiers, 140gr suiker, 1el 
maiszetmeel, 30 gram suiker (om te karameliseren) 
 
Mis en place: 

● Doe de melk in een sauspan met het kaneelstokje, citroenschil (of sinaasappelschil) en 
zout, breng aan de kook op een laag vuur 

● Haal van het vuur en zeef het mengsel na 5 minuten 
● klopt de eidooiers met de (gezeefde) maïszetmeel en de eerst genoemde hoeveelheid 

suiker in een kom, totdat het mengsel romig is 
● Voeg de gearomatiseerde melk beetje bij beetje toe en klop totdat het mengsel een 

egale kleur heeft 
● Verwarm het mengsel langzaam tot het dikker begint te worden, let goed op dat het 

mengsel niet aan de kook komt 
● Vul 8 kleine schaaltjes gelijkmatig met het roommengsel 
● Dek af met plastic en laat minstens 2 uur afkoelen in de koelkast 
● Verhit net voor het serveren het brandijzer 

 
Serveren: 

● Verwijder het plastic vlak voor het serveren en leg er kort keukenpapier op om het vocht 
te absorberen 

● Verdeel de laatstgenoemde suiker gelijkmatig over de schaaltjes en karamelliseer met 
het hete brandijzer 

● Serveer meteen, anders wordt de laag karamel zacht 
 


