
 
 

Gegrilde kalfs entrecôte uit de Peel 

 

Benodigdheden: 4 kg kalfs entrecôtefilet, grilpannen, olie. Een grote Chorizoworst. 

Spinaziepolenta van 1½ liter melk, 500 gram maïsmeel, 250 gram roomboter, 2 teentjes 

knoflook. 1 kg gewassen spinazie. Rechthoekige steker. 

Vier doosjes Affila Cress. Twee bloemkolen, 3 doosjes ricotta, 4 bossen peterselie.  

Mini ijsknijper. Drie zakken truffelchips. 

Saus: 1 liter demi glacé, mirepoix, ½ fles rode Port, ½ kg champignons,  

1 potje truffeltapenade, smaakstoffen.  

Vier kg Doyenne du Commice peren, gemalen kokos, 2 liter suikerstroop. 

 

Werkwijze: De entrecôte in twee lange stukken snijden. Verdelen in stukken van 100 gram 

en dit vlees bestrooien met zout en peper. In de koelkast plaatsen. 

Straks niet te fors grilleren en warm houden in de oven.  

Het stuk vlees bij het opmaken van de borden in 2 stukken snijden. 

 

Chorizoworst in blokjes van 2 x 2 mm snijden en kort bakken. 

 

Twee bloemkolen raspen en vermengen met 3 doosjes Ricotta en iets zout.  

Peterselie fijn hakken en dan in de cutter. Met de mini ijsknijper 34 bolletjes maken en door 

de gehakte peterselie rollen. 

 

Suikerstroop maken door 2 liter water met 1½ kg suiker 20 minuten te laten koken.  

Peren schillen en in mooie blokjes van 2 x 2 cm snijden.  

Kort koken en door de gemalen kokos rollen. Twee stuks per persoon. 

 



Spinazie polenta: Melk, zout en knoflook aan de kook brengen. De maïsmeel erdoor roeren 

en aan de kook brengen. In de hete luchtoven op 160°c plaatsen en 30 minuten garen. 

Spinazie in kokend water blancheren, koud spoelen en pureren in de blender. 

Stukjes roomboter erbij doen en goed koud roeren, gepureerde spinazie toevoegen en storten 

op verschillende planken. Mooi 1 cm dun uitstrijken.  

Met een rechthoekige steker 34 plakken maken en op enkele geoliede schalen leggen. 

 

Portsaus: Mirepoix fruiten, blussen met de demi glacé en rode port. Dertig minuten laten 

garen, zeven en de gehakte champignons toevoegen, 10 minuten zachtjes koken.  

Aflaten koelen en pureren in de blender.  

De saus eventueel verdunnen met iets fond en verfijnen met de truffeltapenade. 

 

 

Opmaak:  
In het midden van de borden iets saus draperen met de plak polenta erin.  

Bovenop twee stukken entrecôte gegarneerd met de Affila Cress.  

Rechts een bolletje bloemkool met erin een of twee plakken truffelchips. 

Links twee blokjes kokos peer met er tussenin iets gebakken chorizoworst. 

 


