
 
 

 

Bourgondische cromesquis met een tapenade 

 

Salpicon van 120 gram margarine, 160 gram bloem, 750 cc fond, 1 ui, 1 rode paprika,  

1 bos peterselie, 2 teentjes knoflook, 8 gram gelatinepoeder, smaakstoffen, 72 escargots.  

Twee doosjes fijne waterkers, 2 Tahoon Cress. 

 

Werkwijze: ui heel fijn snipperen, paprika in een fijne brunoise, peterselie fijn hakken, 

escargots in kleine stukken snijden. In een passende casserole de margarine smelten, uitje en 

paprika mee laten fruiten, van het vuur halen en de bloem in een keer toevoegen. Met de 

spatel vermengen en op een zacht vuur, de roux enkele minuten garen. Iets laten afkoelen en 

de fond met de uitgeperste knoflook en gelatinepoeder, met de garde alroerende aan de kook 

brengen. Op smaak brengen met vleesbouillonpoeder en worcestersaus.  

De gehakte escargots en peterselie erdoor spatelen en storten op een schaal. 

Verdelen in 48 hoopjes van 25 gram, met behulp van iets bloem, de salpicon ovaalvormig 

modelleren. In de koelkast plaatsen. 

Bierbeslag maken door in een bekken 2 flesjes pils te doen met 100 cc olie, zout, 4 dooiers 

en 400 gram bloem. Vier eiwitten stijf kloppen en onder het bierbeslag spatelen. 

De ovale salpicons (2 p.p.)nogmaals door de bloem halen, vervolgens door het bierbeslag 

(pâte à frire) en zwemmend frituren. 

 

Tomatensaus maken van 2 kg rijpe tomaten, 1 ui, olie, 2 teentjes knoflook, zout, peper. 

Tomaten wassen, in kleine stukken snijden. Ui snipperen en in passende casserole fruiten met 

iets olie. Stukken tomaten toevoegen, knoflook en 30 minuten zachtjes laten sudderen. In de 

blender pureren en door de bolzeef wrijven. Op smaak brengen. 

 



Ciabatta tapenade van 400 gram geblancheerde doperwten, 50 cc olie, zout, peper, 2 teentjes 

knoflook, 1 bos basilicumblaadjes, 100 gram parmezaan met de staafmixer pureren en op de 

plakken ciabatta smeren. Denk aan de side plates. 

 

Opmaak: In het midden van de borden een lepel tomatensaus met daarin de twee cromesquis, 

gegarneerd met de waterkers en de tahoon cress. Apart de ciabatta. 

 

 


