
 
 

Hertenpeper in een Croustade en een Rilette van Konijn 

 

Benodigdheden: 1½ kg. hertenpoulet van de bovenbil (Hanos, vraag naar mevrouw René), 

braadboter, kruiden, 250 gram champignons, 200 gram lardons spek.  

 

Stoofvocht van 1 fles rode wijn, 1 liter water, 70 cc. geconcentreerde wildfond (Sligro, Maggi 

flesje voor 6 liter wildfond) of 1 liter wildfond,  zestes van 2 sinaasappelen, sap van  

2 sinaasappelen, 2 zakjes vleesjus poeder, 3 theelepels Buisman, 2 teentjes knoflook,  

100 gram bittere chocolade, 2 laurierbladeren, alles binder, 2 blokjes vleesbouillonpoeder. 

 

Croustade bakjes, 250 gram diepvries Finse vossenbessen (Hanos), 2 doosjes Shiso purple. 

 

Rilette  van konijn: 1 potje rilette de lapin (konijn), 1 pakje pompernikkel roggebrood, 1 bos 

radijs. 

Werkwijze; Alle ingrediënten voor het stoofvocht bij elkaar doen en aan de kook brengen. 

Hertenpoulet kruiden, bakken en bij het stoofvocht doen. 

Aan de kook brengen en 45 minuten stoven. Chamignons in vieren snijden en meestoven. 

Spek in lardons snijden, bakken en bij het stoofvocht doen. 

Vlees eruit halen, het kookvocht binden met alles binder is afhankelijk van de hoeveelheid 

vlees, wat saus erbij doen. 

 

À la minute de Croustade bakjes vullen, garneren met enkele vossenbessen en een takje 

Shiso purple. 

 

Op het kleine vierkante roggebrood (pompernikkel) een theelepel konijnen rilette leggen, 

gegarneerd met reepjes radijs of plakken radijs en een takje Shiso Cress. 

Serveren in een soepbord.  



Wijnsuggestie: 

 

 
 

 

Casa Safra Gran Reserva 2009 

 

 

Wat een fantastische rode wijn is dit! Zonder twijfel één van de beste rode wijnen uit ons 

assortiment. Een perfecte smaakcombinatie van verse bosvruchten, zwart fruit, vanille, 

kruiden en krachtige tannines zorgen voor een uitzonderlijke geconcentreerde wijn. In de 

afdronk zeer fruitig en kruidig. Een unieke Spaanse Gran Reserva van Casa Safra!  Inmiddels 

bekroond met en zilveren medaille op de Berliner Wine Trophy 2015 
  

Deze Gran Reserva heeft 24 maanden gerijpt op Frans en Amerikaanse eikenhouten vaten. Na 

deze houtlagering heeft de wijn nog 36 maanden gerijpt op fles in de Bodega van Casa Safra. 

Door dit proces heeft de wijn fluweelzachte tannines en een karakteristieke smaak gekregen. 

Hierdoor beleeft u de smaak van pure passie! 

 

De wijnen van Casa Safra zijn al jaren dé favoriet van onze klanten. Casa Safra werd 

opgericht in de stad Alicante, 100 km ten zuiden van Valencia. Tegenwoordig heeft Casa 

Safra diverse wijngaarden verspreid over geheel Spanje en is één van de meest prestigieuze 

wijnhuizen van het land. De selectie en het oogsten van de druiven wordt nog grotendeels 

handmatig gedaan om een optimale kwaliteit te garanderen. 

 


