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Avocado met garnalen 

Voor de guacamole: 1,5 avocado, enkel kleine 
stukjes tomaat, p&z, limoensap 
100g garnalen, zure room, ½ avocado, rood 
pepertje, stuk appel, limoen, p&z 
 
Meng alles voor de guacamole, mix of plet met 
vork en breng op smaak. (Je kan ook reeds 
klaargemaakte guacamole gebruiken). 
Lepel een bodempje guacamole in een feestelijk 
glaasje. Doe hierop een lepel garnalen.  
Snij het pepertje in hele fijne ringen. Snij de 
appel in fijne staafjes. Snij de avocado in 
schijfjes.  
Besprenkel de avocado en de appel met 
limoensap zodat ze niet verkleuren. 
Werk de glaasjes af met een toefje zure room en 
bestrooi met limoenzeste. Versier met de rode 

peper en de avocado. Kruid met peper en zout.  
 
 
 
Aardappelpuree met karnemelk, bieslook en garnalen 
160g grijze garnalen, ½ kg bloemige aardappelen, bieslook, ¼ l karnemelk,  
2 hardgekookte eitjes, 1 el bloem, nootmuskaat, 
p&z 
 
Schil de aardappelen en laat ze gaar koken.  
Laat de karnemelk met ½ dl water, de bloem, 
peper en zout zachtjes koken gedurende 20 
minuten. Goed roeren, zet makkelijk aan.  
Pureer de aardappelen en giet er beetje bij beetje 
het karnemelkmengsel bij tot je een romige puree 
krijgt. Breng op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat.  
Snipper de bieslook fijn en meng ¾ ervan, samen 
met ¾ van de garnalen door de karnemelkpuree.  
Verdeel de puree over de glaasjes, werk af met de 
rest van de bieslook, de garnalen en een stukje ei. 
Kruid met peper en serveer. Wordt lauw-warm 
opgediend.  
 
Tip: Heel lekker met een gepocheerd kwarteleitje ipv het hardgekookte ei. Breng hiervoor 
een grote pot water aan de kook met een flinke scheut azijn. Draai het vuur lager en roer 
er met een vork in zodat er een draaikolk ontstaat. Breek een eitje in een potje, laat het 
voorzichtig in het water glijden een pocheer 1 minuut. Haal het kwartelei uit het water en 
laat uitlekken op keukenpapier. Herhaal met de rest van de eitjes.  
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Pastinaaksoep met spruitjes met een crunch van cashewnootjes en 
Parmezaanse kaas 
1 ui, 1 knoflookteentje, 2 stengels bleekselder, 250 g pastinaak, 350 g spruitjes, peper, 
zout, 1 kruidenboeketje, 30 g boter, 1 dl witte wijn, 
1,5l groentebouillon, 1dl room,  
60 g gehakte cashewnoten, 40 g Parmezaanse kaas 

Hak de cashewnoten in fijne stukjes (niet tot meel 
malen). Verhit een antikleefpan, roerbak er de noten 
en de gemalen kaas een tweetal minuten in en stort 
op een vel bakpapier. 
Pel de ui, het knoflookteentje en haal de draadjes 
van de selderstengels. Schil de pastinaak en maak 
de spruitjes schoon.  
Snijd 1/3e van de spruitjes in plakjes en blancheer 
deze gedurende 4 minuten. Giet ze af en laat ze 
schrikken onder stromend, koud water. Zet opzij als 
soepgarnituur. 
Snijd de rest van de spruitjes in stukjes evenals de overige groenten. Smelt de boter en 
fruit de groente-stukjes kort aan. Kruid met peper en zout en voeg het kruidenboeketje toe. 
Blus met een glaasje witte wijn en laat inkoken. Giet er de bouillon bij en laat ongeveer 30 
minuten koken. Verwijder het kruidenboeketje. Mix de soep. Laat terug even doorkoken,  
voeg de room toe en laat de geblancheerde spruitenplakjes kort doorwarmen in de soep. 
Verdeel de soep over de borden en werk af met de crunchy notentopping.  

 

Hert met een mousse van wintergroenten en vlierbessensaus en 
aardappelmuffins 

600 à 800g filet van hert, 100 g bakboter,  
2 sjalotten, 2 dl rode wijn, ½ dl wildfond,  
½ dl vlierbessensiroop, 3 el sausbinder,  
Voor de mousse van wintergroenten:  
200 g knolselder, 200 g spruiten, 100 g rapen, 
100 g spek, ½ dl room, 25 g boter, peper en zout, 
nootmuskaat 
Voor de aardappelmuffins: ½ kg aardappelen,  
30 g boter, 2 stengels prei, 2 teentjes knoflook,  
3 eieren, ½ dl room, peper en zout, 2 el olie 
250 g champignons, 

Verwarm voor de aardappelmuffins de oven voor 
op 180°C. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Kook ze beetgaar. Snijd de prei in 
ringen en bak met de gesnipperde look in de olie. Laat afkoelen. Meng de prei met de 
gekookte en afgekoelde aardappelblokjes, verdeel over de siliconen muffinvormen. Klop 
de eieren op met de room en kruid met peper en zout (mag goed afsmaken). Giet het 
eimengsel in de bakvormpjes zodat ze voor 3/4e vol zijn. Bak de aardappelmuffins in de 
oven gedurende 20 minuten. Haal ze uit de oven en laat 5 minuten rusten alvorens te 
ontvormen. 
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Stoof de sjalotten aan in boter en overgiet ze met de rode wijn. Voegde wildfond toe en 
laat samen met de vlierbessensiroop inkoken. Bind eventueel met sausbinder. 
Spoel de wintergroenten en maak ze schoon. Snijd ze in gelijkmatige stukken. Kook ze 
gaar in gezouten water samen met het gerookt spek. Giet af en laat drogen op een matig 
vuur. Cutter fijn en voeg er de room en de boter bij. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 
Bak de hertenfilet aan in boter. Laat 10à12 minuten bakken (mag ook in oven). Laat 10 
minuten goed afgedekt rusten.  
Borstel de champignons schoon en bak ze aan in olijfolie. Kruid ze naar smaak met peper 
en zout. 
Snij het vlees. Maak quenelles (met 2 lepels) van de mousse en serveer bij het vlees 
samen met de saus, champignons en de aardappelmuffins. 

 

Mousse van speculaas met chocolade 
250 g speculaas met chocolade, 2.5 dl melk, 2,5 dl room, 3 eieren, 8g gelatine, 80g suiker, 
1 zakje vanillesuiker, snuifje zout,  
afwerking: chocoladeversiering 

Verkruimel de speculaas. Doe in elk glaasje een bodem van deze kruimels.  
Laat de gelatine 10 minuten weken in koud water. 

Breng de melk tot tegen het kookpunt. Los 
hierin de gelatine op.  
Splits de eieren. Klop de eierdooiers met 
de suiker wit schuimig. Giet de warme 
melk beetje bij beetje al roerend door het 
eidooier-suikermengsel. Laat al roerend 
afkoelen.  
Klop de room stijf met de vanillesuiker.  
Spatel 3/4e van de room en de helft van 
de verkruimelde speculaas onder de 
afgekoelde massa.  
Klop de eiwitten stijf met een snuifje zout 
en spatel voorzichtig onder het mengsel.  
Doe onderaan een laagje 
speculaaskruimels. 
Vul de glaasjes voor de helft met de 
mousse. Doe terug een laagje 
speculaaskruimels. Verdeel er de rest van 
de mousse over.  
Werk af met de overgehouden room en 
een chocoladeversiering.  

 

 


