
 

 
 

 

Boerderij Hert met asperges en gebakken ganzenlever 

 

Benodigdheden: 18 Hertenfilets à 120 gram, bindtouw, braadboter, 18 stukken ganzenlever à 

25 gram, bloem, roomboter, grof zeezout, 3 kg witte asperges, 5 kg bonken, 1 doosje Crazy 

Peas. 

Blauwe bessensaus van 1 liter jus de veau, mirepoix, 1 glas Madeira, 4 dl. blauwe bessen 

coulis, smaakstoffen, 200 gram roomboter. 1 potje grove mosterd. Klein flesje appelazijn. 

 

Werkwijze: Twee casseroles met het water en zout opzetten. Bonken op de mandoline of op 

de snijmachine in plakken van 5 mm. dik schaven. In mooie vierkante blokjes snijden en in  

2 casseroles met kokend water onderdompelen, aan de kook brengen en 4 minuten blancheren. 

Voorzichtig afgieten, uit elkaar leggen en krokant frituren.  

Verwennen met zeezout.  

 

Asperges schillen, onderste gedeelte wegsnijden, verdelen in stukken van 4 cm en 8 minuten 

blancheren. Koud spoelen, drogen, door de bloem halen vervolgens door een beslag van water, 

gehakte bieslook en tempurameel en krokant frituren. 

 

Ganzenlever plakken door de bloem halen en kort bakken in de roomboter. Bestrooien met 

grof zeezout en doormidden snijden 

 



Blauwe bessensaus: Mirepoix fruiten, blussen met de Jus de Veau en Coulis, aan de kook 

brengen en 15 minuten zachtjes koken. Zeven en op smaak brengen met Madeira, enkele 

druppels appelazijn. Crazy Pea wassen. 

 

Hertenfilets rondom binden met bindtouw en à la minute 4 minuten bakken, bovenop 

insmeren met grove mosterd en in de oven 3 minuten warm houden. 

 

Opmaak: In het midden van de borden iets saus met daarin het vlees met half erop de gebakken 

ganzenlever en een eetlepel aardappeltjes, gegarneerd met de Cress. 

Rondom het vlees, de rest van de gebakken aardappelen met er tussenin, rechtop de gefrituurde 

asperges (tellen). Garneren met de rest van de Crazy Pea Cress. 

 
Wijnsuggestie: 

PIERRE ANADIEU VINSOBRES      --- LES PIALLATS 
 

Als noordelijkste cru-appelation van het zuidelijke Rhone-Dal heeft deze verrukkelijke wijn 

een hele mooie, ronde en soepele smaak met een lange en verleidelijke afdronk (veroorzaakt 

door zijn houtopvoeding in oude houten vaten). Deze wijn is een geslaagde combinatie van de 

Grenache en de Syrah-Druif en tekent –qua boeket- voor zwarte krenten en viooltjes. 

 


