
Rouleau van maishoender en eekhoorntjesbrood, zoetzure 
pastinaak, kastanjecrème, bundelzwam, truffelcrème, gel aceto 
balsamico, veldsla. 
 
 
- Haal het vlees (hertenbout) uit de koelkast, haal uit deze verpakking en leg op 
  een plateau / ovenschaal (welke in de oven kan). 
- Zet twee pannen met heet water op het vuur, zet het vuur niet aan. (1x voor de 
  ravioli en 1x voor het hoofdgerecht). 
- Verwarm de oven op 180 C. 
 
Brood (voor degenen die Lekr brood besteld hebben) 
 
- Plaats het brood in een voorverwarmde oven  (180 C) 
- Gedurende 10 minuten 
 
 
- Knip een puntje(ongeveer 5mm van de punt) van het spuitzakje van 
  de gel aceto balsamico. 
- Spuit 3 stippen (ter grootte van een euro) aceto balsamico in een driehoek op het 
  bord. 
- Plaats de rouleau van maishoender boven op de stippen. 
- Knip een puntje (ongeveer 10mm van de punt) van het spuitzakje met de crème 
  kastanje. 
- Spuit 3 stippen (ter grootte van een euro) crème kastanje tussen de rouleau’s. 
- Knip een puntje (ongeveer 5mm van de punt) van het spuitzakje met de crème 
  truffel. 
- Spuit 3 stippen van de crème truffel tussen de kastanje en de rouleau. 
- Knipmhet zakje met de sla open en ook het zakje met de dressing. Strooi de 
  dressing over de sla. 
- Leg de veldsla tussen de stippen van kastanje en truffel. 
- Schep met een lepel de zoetzure pastinaak uit het zakje en strooi deze over de kip, 
  de salade en de crème. 
- Doe nu hetzelfde met de gehakte tamme kastanje. 
- Plaats de bundelzwammetjes op de crème truffel. 
- Plaats het chipje pastinaak op/tegen de rouleau van maishoender. 
 
Zet voordat u aan tafel gaat een 2 pannen met ruim water op laag vuur op. 
Knip ook het zakje met saffraansaus open en giet deze alvast in een (lage)pan waar 
de ravioli’s bij kunnen. Zet deze pan nog niet op het vuur. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

Marbré van eendenlever en gerookte rundermuis, 
huisgemaakte piccalilly, pickles van mosterzaad, mosterdcress, 
vadouvan, gel aceto balsamico. 

 
- Knip het zakje met de vadouvan poeder open en strooi de inhoud over de borden 
  (zie foto)  
- “Schep” de marbré uit het bakje en plaats deze in het midden van het bord.  
- Knip het zakje met de piccalilly open en plaats met behulp van een lepel drie 
  schepjes in een rechte lijn op het bord. 
- Knip een klein puntje (ongeveer 3mm van de punt) van het zakje van de gel aceto 
  balsamico, en zet 4 stippen in de lijn op het bord 
- Knip een klein puntje (ongeveer 3mm van de punt) van het zakje van de 
  mosterdcrème, en zet 4 stippen in de lijn op het bord. 
- Knip het zakje met de pickles van mosterdzaad open en schep met een lepel 
  kleine beetjes uit het zakje en plaats deze ook in de lijn. 
- Knip een paar takjes mosterdcress en leg  deze in dezelfde lijn. 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Ravioli’s huisgerookte zalm, brunoise zoetzure wortel, “Chinese 
rose” kiemen, saffraansaus. 
 
- Zet het vuur onder de pannen met water hoog. 
- Zet ook de pan met de saus op het vuur. 
- Haal de ravioli’s uit de koelkast. 
- Leg de ravioli’s in  het kokende water, en kook deze gedurende 2 minuten  
  (mocht u de ravioli’s vanuit de vriezer in het kokende water doen  dan bedraagt 
  de kooktijd 4 minuten) 
- Zet het vuur uit. 
- Schep de ravioli’s uit de pan met water en doe deze in de pan met saus. 
- Giet de pan met water leeg, vul deze opnieuw met water en zet hem terug op het 
  vuur. 
- Laat de ravioli’s gedurende 1 minuut verder garen in de pan met saus. 
- Schep per bord 3 ravioli’s inclusief de saus op. 
- Knip het zakje met zoetzure wortel open en schep deze met behulp van een lepel 
  uit het zakje en plaats een beetje wortel op de ravioli’s. 
- Knip het zakje met de “Chinese rose” kiemen open, pak met uw vingers een 
  klein bosje en plaats deze op alle ravioli’s (zie foto). 
   
 
- Plaats, voordat u aan tafel gaat, het zakje met saus van gerookte rode biet in de 
  pan met heet water en en plaats de zak met aardappel/knolselderij in de andere 
  pan met heet water en zet het vuur uit. 
 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  

Gebraden, combinatie aardappel / knolselderij / walnoot, 
gekonfijte knolselderij, groene asperge, gel rode biet & 
jeneverbes, saus gerookte rode biet, chips schorseneren. 
 
 

- Zet het vuur onder de pannen weer hoog en leg nu ook de groene 
  asperge en knolselderij in dezelfde pan als de saus. 
- Plaats het vlees in de voorverwarmde oven gedurende 8 minuten. 
- Als de pannen met water weer koken draai het vuur daarna weer uit. 
- Haal het vlees na 8 minuten uit de oven en laat deze nu nog 4 minuten op het 
  aanrecht staan (rusten). 
- Haal ondertussen de spuitzak met de combinatie van aardappel/knol uit de 
  pan en knip hier een punt vanaf (ongeveer 3 cm van de punt). 
- Hou de zak met de aardappel met een doek vast (deze is heet) en spuit 
  vervolgens een toef in het midden van het bord. 
- Knip de zak met asperges open en leg op elk bord 1 asperge (zie foto 
  hieronder) 
- Haal de knolselderij uit het zakje en plaats deze op het bord (zie foto). 
- Knip vervolgens een klein hoekje van het zakje van de gel rode biet en maak 
  5 stippen tussen de battonettes van knolselderij. 
- Snijd het vlees in dunne plakken (maximaal 1 cm dik) en leg deze   
  dakpansgewijs tegen de aardappel aan. 
- Haal het zakje met de saus uit het hete water. 
- Knip een klein hoekje van het zakje, en spuit een stip van de saus voor het 
  gerecht, strijk hier met een lepel doorheen zodat er een streep ontstaat. 
- Haal de krokante schorseneren uit het zakje en plaats ze bovenop het vlees. 
   
   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  



Selectie seizoenskazen met notenbrood en bijpassende 
garnituren. 
 

- leg de kazen in onderstaande volgorde op het bord (als u deze volgorde met 
eten aanhoudt, zult u het meeste genieten van de kazen i.v.m. de 
smaakopbouw). 

- serveer hierbij de diverse garnituren en het notenbrood 
 

Grutte Gryze – met crème pompoen en harissa 
In	  de	  Friese	  gemeente	  Jubbenga-‐Schurega	  ligt	  Doetie’s	  geitenboerderij	  met	  geiten	  van	  
het	  Toggenburger	  ras.	  Deze	  geiten	  staan	  bekend	  om	  hus	  sobere	  leefstijl.	  Doetie’s	  
boerderij	  is	  klein	  heul	  klain.	  En	  met	  klein	  bedoelen	  we	  dus	  ongeveer	  30	  geiten,	  die	  per	  
dag	  twee	  keer	  worden	  gemolken.	  De	  leefstijl	  gaat	  bijzonder	  goed	  samen	  met	  de	  
oorspronkelijkewekwijze	  op	  de	  boerderij	  van	  Doetie.	  Waar	  de	  met	  de	  hand	  gemolken,	  
geitenmelk	  in	  de	  kaasmakerij	  ‘	  Tsiis	  Fan	  Doetie”	  tot	  kaas	  wordt	  verwerkt.	  Doetie	  maakt	  
haar	  eigen	  zuursel	  en	  strmsel,	  waardoor	  deze	  kaas	  gerust	  de	  meest	  authentieke	  kaas	  van	  
Nederland	  genoemd	  mag	  worden.	  
	  
Bergens	  Blonde	  –	  met	  gel	  paddenstoel	  
Een	  Hollandse	  witschimmel	  met	  een	  eigen	  karakter!	  Deze	  zachte	  witschimmel	  is	  anders	  
dan	  de	  meeste	  andere	  witte	  kazen.	  De	  Penicelium	  Candidum,	  die	  ook	  in	  Brie	  en	  
Camembert	  zit,	  geeft	  de	  kaas	  een	  geheel	  eigen	  smaak.	  Een	  smaak	  die	  bij	  Bergens	  Blonde	  
niet	  het	  hele	  jaar	  door	  gelijk	  is	  omdat	  de	  gebruikte	  melk	  in	  de	  winter,	  dan	  staan	  de	  
koeien	  tenslotte	  op	  stal,	  anders	  smaakt	  dan	  in	  de	  zomer	  als	  de	  koeien	  het	  gras	  en	  alle	  
bloemen	  en	  kruiden	  in	  de	  wei	  voor	  het	  uitzoeken	  hebben.	  
 
Wilde Weide – met gel mispel 
Wilde Weide is een 48+ boerenkaas die door Jan en Roos van Schie wordt 
geproduceerd op een kleine boerderij op een eiland in de Kagerplassen in Zuid-
Holland; de Zwanburgerpolder. Wilde Weidekaas wordt het hele jaar door gemaakt, 
maar de smaak en het uiterlijk kunnen variëren afhankelijk van het seizoen waarin de 
kaas wordt gemaakt. Het rijpen duurt minimaal 6 maanden.Deze harde, 
ongepasteuriseerde, 'oorspronkelijke' kaas van Montbéliarde-koeien heeft een 
strogele kleur met kleine goed gevormde 'ogen' en spikkels van melkkristallen. Het 
Wilde Weidesmaakprofiel is romig en mild, met tonen van hazelnoot. De 
Montbéliardekoeien geven weliswaar minder, maar wel heel rijke melk.  
 
Oudwijjker Fiore – met rode kool 
Deze Nederlandse Tallegio van gepasteuriseerde koemelk is lichtgeel, met een 
smeuïge, zachte structuur en heeft een droge korst van natuurlijke roodflora. Naar 
het midden is de zuivel ivoorkleurig en compact. Als de kaas wat langer rijpt, wordt 
de structuur smeuïger en romiger en de smaak nadrukkelijker. 
 
Bleu Authentique – met compote kweepeer 
Bastiaansen in Molenschot (Noord-Brabant) is een zeer gerespecteerde naam in de 
kaaswereld. Bastiaansen gebruikt een niet-dierlijk stremsel en draagt het vegetarisch 
keurmerk. Deze Bleu Authentique van gepasteuriseerde koemelk in een 
oorspronkelijke 60+ kaasdie ongeveeer 1 1/2 gerijt heeft. De blauwschimmel wordt in 
poedervorm aan de wrongel toegevoegd. Het bijzondere aan deze kaas is dat de 
blauwschinmmel  ook de korst vormt. Deze natuurkorst is eetbaar. 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
Parfait van vijg, honingbavarois, yoghurtcrème, gel mispel, 
crumble witte chocolade & roze peper. 
 

- Knip het zakje met de crumble open, en maak met behulp van een lepel een 
  schuine streep op het bord (van het midden iets schuin omlaag naar de rand). 
- Schep met een lepel de honingbavarois uit het bakje en plaats deze tussen de 
  twee rijen met stuippen (3 p.p.) 
- Knip een klein puntje (ongeveer 3 mm van de punt) van het spuitzakje met 
  de gel mispel af. 
- Zet 5 stippen met de gel mispel op het bord (zie foto). 
- Knip een klein puntje (ongeveer 3 mm van de punt) van het spuitzakje met de 
  yoghurtcrème af. 
- Zet ook hiervan  5 stippen op het bord. 
- Haal de parfait uit de vriezer, verweider het plastic, en plaats deze net boven 
  de crumble van witte chocolade. 
- Zet als laatste de tuille met honing tegen de parfait aan. 
	  

	  	  	  
	  
	  

	  


