
 

 

 

 
 

Arni exohikó 

 

 

Benodigdheden: 7 kg lamsrugfilet, braadboter, kruiden. Mini aardappel quiches van 2 kg 

bonken. 50 plakken bladerdeeg. Liaison van een  ½ liter room, ½ liter kwark, 1 bos bieslook, 

3 teentjes knoflook, 6 eierdooiers, zout.  

1 kg geraspte kaas. 600 gram lardons spek. Vier doosjes Affila Cress. 

Canneloni van 3 kg filodeeg, 4 eieren, 4 groene asperges middenmaat, 4 potten gegrilde 

paprika’s, 80 plakken gerookt spek.  

Twee kg schorseneren chips. Een bos tijm. 

Tijmsaus van 1 liter demi glacé, takjes tijm, 3 eetlepels honing, 2 teentjes knoflook. 

Polenta: 2 liter kippenfond, zout, 3 teentjes knoflook, 480 gram maïsmeel voor Polenta, 

200 gram roomboter, 300 gram geraspte kaas, 1 bos gehakte kervel. 1 doosje fijn gehakte 

gedroogde tomaten. 

 

Werkwijze: Vlees verwennen met peper en zout, afdekken en in de koelkast bewaren.  

Op het laatste moment in twee partijen, 4 minuten sauteren. 

 

Polenta: De fond met zout en knoflook aan de kook brengen, de maïsmeel erdoor roeren en 

30 minuten garen in de oven van 160°C.  

Kaas raspen, kervel fijn hakken en de gedroogde tomaten in brunoise snijden. 

In de gare polenta, de boter, geraspte kaas, tomaten en kervel spatelen en 2 cm dik storten 

op een plank. Verdelen in 48 stuks. Op een geoliede bakplaat leggen, besprenkelen met olie 

en afdekken met alu-foliepapier. In de koelkast bewaren. 



 

Aardappelquiches: Passende casserole met water en zout opzetten. Geschilde bonken met 

de mandoline schaven, door midden snijden en enkele minuten blancheren. Afgieten en uit 

elkaar leggen om af te koelen. Lardons spek bakken.  

Liaison maken van room, kwark, dooiers, zout en fijn gesneden bieslook.  

Vormpjes insmeren met gesmolten boter en bestuiven met bloem. 

Plakken bladerdeeg uitsteken met een steker en de vormen hiermee bekleden.  

De geblancheerde aardappelen en spekjes hierin verdelen, napperen met iets liaison, 

bestrooien met geraspte kaas. Op 200°C. ongeveer 20 minuten afbakken. 

 

Canneloni: Het onderste gedeelte van de groene asperges wegsnijden en de asperges in ruim 

kokend water en zout, 4 minuten blancheren, koud spoelen, droog deppen. Gegrilde 

paprika’s goed droog deppen. In de lengte van de asperges 3 of 4 plakken spek naast elkaar 

leggen met daarop de gegrilde paprika met 2 asperges naar links wijzend en 2 naar rechts 

wijzend, oprollen. Twee plakken filodeeg op elkaar leggen, bestrijken met ei met daarop de 

rol asperges. In het filodeeg rollen.  

Bestrijken met eierstruif en kort bakken in de oven. In tweeën snijden. 

 

Schorseneren wassen, schillen en dan dunne plakken snijden met de dunschiller.  

Wassen, drogen, door de bloem halen en goudbruin frituren. Tijmsaus maken. 

 

Opmaak: In het midden van de borden een reep polenta met daarop de lamsrugfilet, 

genappeerd met iets saus. Links de mini quiche en rechts de canneloni.  

Garneren met een takje tijm en de schorseneren chips en Affila Cress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


