
 
 

 

 

 

Hazenrug met een korst van noten, truffelgnocchi en peperschuim 

 

Benodigdheden: 18 hazenrugfilets, braadboter. Notenkrokant: 100 gram suiker, 100 gram 

hazelnoten, 200 gram walnoten, 100 gram zwarte olijven, 100 gram boter, 100 gram blauwe 

bessen, 60 gram Panko, 1 bosje rozemarijn, bakpapier. Zestes van 3 limoenen. 

 

Werkwijze: Suiker karamelliseren en de walnoten met de hazelnoten kort meebakken. 

Storten op een geoliede plank en zeer fijn hakken. Fijn gehakte olijven, rozemarijn, blauwe 

bessen, Panko, gehakte noten vermengen met de boter. Storten op bakpapier, nog een vel 

bakpapier erop leggen en met de deegroller 5 mm dun uitrollen.  

Op laten stijven in de koelkast. Notenkorst in de juiste lengte snijden.  

Hazenrugfilet kruiden en in zeer hete braadboter à la minute twee minuten braden, de 

notenkorst er op leggen. Kort in de oven verwarmen en dan serveren.  

 

Truffelgnocchi: 1½ kg truffelaardappelen wassen en 15 minuten met de schil koken.  

De schil verwijderen en de aardappelen door de zeef wrijven. Twee eieren, 120 gram bloem, 

100 gram Parmezaansekaas, coulis van 3 rode bieten en een scheutje olijfolie met de puree 

kneden tot een deeg. Tot een staaf van 3 cm dikte uitrollen. In plakken snijden van 2 cm dik 

(3 p.p.) en aan beide kanten met de vork een afdruk maken. In kokend water met zout, 

zachtjes garen tot dat de gnocchi’s boven komen drijven. Voorzichtig koud spoelen. In een 

beboterde schaal leggen en opwarmen in de oven. Garneren met een Apple Blossom 

bloemetje van Koppert Cress en een truffelchip. 



Spitskool: twee spitskolen in de lengte doormidden snijden en tot een chiffonade snijden.  

In ruim kokend water enkele minuten blancheren en koud spoelen. Met boter opwarmen. 

Ravioli’s enkele minuten blancheren en koud spoelen. 

Peperschuim: 2 dl geslagen room, 4 à la minute opgeklopte eiwitten, zout, geplette 

peperkorrels. 

 

Opmaak. Op grote borden links een bergje spitskool met daarop de ravioli, genappeerd met 

de peperschuim en een takje koriander. In het midden de krokante haas met rechts de drie 

gnocchi’s gedecoreerd met een Apple Blossom en een chip. 

 


