
8-ams &,aaffi no0let"les

Benodigdheden: lams ham in plakjes gesneden, flensjes of tunnbród, eieren, roomboter, peper, zout,
asperges, bieslook [evt. mayonaise]
Kook de eieren hard spoel koud en pel ze, halveer de eieren en haal het geel eruit.
Meng eigeel, roomboter, peper en zout met een mixer tot dat het mooie glad is ,voeg daarna de
fijngesneden bieslook toe.
Leg een flensjes op de snijplank en snijd de ronde randen eraf, smeer het flensje in met de eieren
crème en verdeel de lams ham over het flensje leg de asperges erin en rol op.

&mnbon wan geneokte eemd

Benodigdheden: gerookte eendenborst in plakjes gesneden, room paté, rode Port, peper, zout, room
Doe de room paté in een kom voeg de rode Port en wat room toe en roer glad[evt, mixer] breng op
smaak met peper en zout,
Doe de vulling in een spuitzak en leg koud
Neem de eendenborst en leg deze uit op een snijplank, pak de spuitzak en spuit een beetje vulling in
het midden van de eendenborst en vouw dicht.

Salade n'let geroolete kalkoenfilet
Benodigdheden: gerookte kalkoen, gedroogde tomaten, komkommer ,perzik, bleekselderij, peper,
zout [dressing preisel beerencom pote, olijfolie, azij n, poedersuiker]
Snij de kalkoen, komkommer, gedroogde tomaten perzik en bleekselderij in mooie kleine blokjes en
meng dit voorzichtig.
Maak van de preiselbeerencompote, olijfolie, azijn, poedersuiker[mengen m,b.v. Staafmixer] op
smaak brengen met peper en zout

Gnoeme cappuecino
Benodigdheden: ui 1x, venkellx, spinazie 200 gr, dragon 6blaadjes, 1,5 dl room, l,5lgroentebouillon
peper en zout.
Fruit de ui in de boter zachtjes aan voeg de in stukjes gesneden venkel toe en bak mee, als de venkel
zacht is voeg je de bouillon toe. Snijd de dragon fijn en voeg deze te samen met de spinazie toe aan
de bouillon zodra de spinazie begint te slinken pureer je de soep in een keukenmachine of met en
blender, breng de soep eW. op smaak met peper en zout [niet meer laten koken].
Klop de slagroom lobberig, doe de soep in een wijnglas en giet de lobberige slagroom er voorzichtig
op.

' gl*cry'.



Rsulleau wan kËpf!{et

Benodigdheden: kippendijen[zonder vel en bot] , kipfilet geplet, munt 2 takjes, ui, paddenstoelen,
pistachenootjes, room, eíwit, gedroogde ham[maakt niet uit wat], peper en zout.
Hak de ui, pistachenootjes en de paddenstoelen fijn in een keukenmachine en bak deze gaar en

droog laat vervolgens afkoelen[duxelles]
Draai de kippendijen, eiwit, room in een keukenmachine fijn en voeg de koude duxelles eraan toe en
doe in een spuitzak[farce]
Leg de geplette kipfilet op keukenfolie leg de ham in de lengte op de kipfilet, spuit een rechte baan
farce over de lengte van de kipfilet smeer evt. uit met lepel, rol de keukenfolie op door de zijkanten
rond te draaien tot een rechte en strakke rol knoop de uiteinden goed dicht.
Breng een braadslee met water aan de kook,leg de rouleau hierin zet het vuur laag en laat ca. 20
garen Ikerntemperatuur 62 graden]

Kcnníe rlsmtto
Benodigdheden: risotto, ui, kerriepoeder, kippenbouillon, room[verhouding zie verpakking]
Fruit een uitje zachtjes aan in de olijfolie doe de risotto rijst erbij en roer om tot de rijst glazig wordt.
Doe nu de kerrie erbij en roer door. Breng onder tussen de bouillon aan de kook en voeg deze nu
beetje bij beetje toe aan de rijst. Als de bouillon helemaal is op genomen door de rijst dan kun je een
scheutje room toevoegen let op dat de risotto niet te gaar wordt.

Witte ah*pea:l$adq*s"rr{:}r.,$se

Benodigdheden: witte chocolade 350 gr, eiwit 6 x, slagroom 5 dl, likeur, suiker I25 gr
Smelt de witte chocolade au bain-marie en roer goed glad, klop de eiwitten te samen met de suiker
op lzorg wel dat de suiker goed oplost dit kan het beste door dit even op een laag vuurtje te doen]
Klop de slagroom ook stijf, meng nu de chocolade met de geslagen eiwitten en spatel vervolgens de
slagroom er voorzichtig onder door breng op smaak met een beetje likeur

Adwmcaatparfait
Benodigdheden: advocaat, eieren 5 x, eidooier 3 x, suiker 11"0 gr, slagroom 5 dl,
Los de suiker met de eieren en de dooiers au bain-marie op en klop dit met een mixer op tot je er
een 8je van kunt draaien, klop ondertussen ook de slagroom op meng vervolgens voorzichtig de
opgeklopte eiermassa met de slagroom ldoe dit het liefst op een bak ijswater] voeg advocaat naar
smaak toe


