
 
 

Een palet van lekkere gerechten 

 

Benodigdheden: 2 kg runderhaas, braadboter.  

Saus van 1 liter Demi-Glace, mirepoix, Port, ½ kg champignons, 1 potje truffeltapenade. 

Een pak zwarte Turkse bonen. Drie honderd gram hiervan voorweken. 

300 gram rigotine pasta geweekt in de rode wijn, arrowroot.  

Een Romanesco bloemkool. Twee tuinkers. 

 

Aardappeltaart van 7 dikke aardappelen, 6 eieren, 2 dl slagroom, zout, peper, 2 teentjes 

knoflook, ½ bos bieslook. Twee vormen, margarine, bloem. Een blik halve peren, kersen. 

 

Werkwijze aardappeltaart: Een vijf liter casserole met water op het vuur zetten. De bonken 

schillen, wassen en op de mandoline zeer dun schaven. Kort blancheren.  

Eierstruif maken van eieren, room, smaakstoffen, bieslook, knoflook.  

Vormen insmeren met gesmolten margarine.  

De geblancheerde plakken aardappelschijven vermengen met eierstruif en verdelen over de 

vormen. In de oven ongeveer 45 minuten op 160°C. garen.  

Laten afkoelen, storten op een plaat en in kleine punten snijden of blokken.  

Warm serveren. 

 

Saus maken volgens bekend recept, zeven en de gehakte champignons 10 minuten zachtjes 

hierin koken. Koud zetten, pureren in de blender en de truffeltapenade toevoegen. 

 

Pasta met de rode wijnmarinade heel kort koken, gaarheid controleren, vocht opvangen en 

de pasta koud spoelen. Het kookvocht lichtelijk binden met iets opgeloste arrowroot.  

Vlak voor het serveren de pasta bij het gebonden vocht doen. 

 



Casserole met heet water opzetten en de romanesco bloemkool in roosjes snijden.  

In twee etappes kort blancheren. Koud spoelen.  

De roosjes mooi recht van onder snijden zodat deze op het bord rechtop blijft staan.  

Geweekte bonen zachtjes koken. 

 

Runderhaas in stukken van 2 x 2 cm snijden, kruiden en à la minute in de hete braadboter, 

kort bakken. 

 

Opmaak: In het midden van de borden een lepel met zwarte bonen draperen met daarop 

enkele stukken vlees, genappeerd met de truffelsaus.  

Links de Tortilla, ¼ peer gegarneerd met een halve kers, rechts een lepel pasta en een roos 

van Romanesco. Garneren met tuinkers. 

 


