
 

 
 

Hertenmedaillon met vijgencrêpes 

 

Benodigdheden: 2½ kg hertenrugfilet, 1 pakje Enoki (Japanse paddenstoelen), braadboter. 

Saus: 1 liter wildfond (Gare d’Ore), 4 sjalotten, boter, 2 bleekselderij stengels, 1 prei,  

1 wortel, 3 eetlepels tomatenpuree, 2 glazen Grappa, 1 blikje truffeljus. 

Groenten: ½ pompoen, 3 pakken gekookte rode bieten, 5 glaskoolrabi’s, 250 gram diepvries 

doperwten, 100 gram roomboter, 1 bos peterselie. 

Een zakje Ratte aardappelen, 3 eieren, 1 zakje Panko (broodkruim) 

Flensjesbeslag: 6 dl melk, 300 gram bloem, 75 gram gesmolten boter, 1 zakje vanille,  

3 eidooiers, 5 gram suiker, scheut cognac. Flensjespan, olie. Vijf rijpe mango’s. 

Vijgenchutney: 14 vijgen, 5 sjalotten, 2 knoflook, snufje kaneel, 2 glazen rode wijn, 

Balsamico azijn, 1 theelepel gemberpoeder en kardemom, zout, peper, 100 gram suiker. 

 

Werkwijze flensjesbeslag: Melk in een passende kom doen met de dooiers, zout, 

vanillepoeder, gesmolten boter, scheut cognac en als laatste de bloem er door mengen.  

Zeven en dunne flensjes bakken.  

Chutney maken door vijgen en sjalotten fijn te snijden. In een braadpan de sjalotten fruiten, 

dan de stukjes vijgen mee fruiten. Opzij drukken en de suiker lichtelijk laten karamelliseren. 

Blussen met de rode wijn, 1 eetlepel balsamicoazijn, kaneel-, gember- en kardemompoeder, 

knoflook, zout en peper. Flensjes insmeren met de vijgenchutney, oprollen en schuin in twee 

stukken snijden. Even opwarmen in de oven.  

Van de Enoki paddenstoelen de helft van de stelen wegsnijden. 

Groenten: Pompoen en glaskoolrabi’s schillen en bolletjes maken met de pommes 

parisienneboor. Rode bieten uitboren en apart houden.  

Doperwten 2 minuten in kokend water blancheren en koud spoelen. Peterselie fijn hakken.  

In de roomboter opwarmen en bestrooien met gehakte peterselie. 



Wildsaus: Sjalotten snipperen en fruiten met stukjes prei, bleekselderij, wortel. 

Tomatenpuree toevoegen en blussen met het wildfond, grappa en truffeljus.  

30 minuten zachtjes laten pruttelen, zeven en de smaak controleren. 

Ratte aardappelen schillen, in gelijke stukken snijden en in ruim kokend water met zout, 

ongeveer 10 minuten koken.  

Afgieten, door de losgeslagen eieren halen, dan door de Panko en kort frituren. 

Mango’s schillen, in mooie plakken snijden en kort grillen. 

Hertenmedaillons: vlees kruiden, sauteren en op de snijplank en mooie gelijke stukken 

snijden.  

Opmaak: saus in het midden van de borden draperen, vlees garneren met plakken gegrilde 

mango’s en de rest feestelijk op het bord leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


