
 
 

Kalfsmuis met een Limburgse Mosterdsaus 

 

Benodigdheden:  2 kg rosé kalfsmuis, braadboter. Twee kg snijbonen, roomboter, suiker, 

nootmuskaat, snijbonenmolen.  

Mosterdsaus: 50 gram margarine, 60 gram bloem, 2 dl fond,  

5 dl kookroom, 3 eetlepels grove mosterd, smaakstoffen. Twee doosjes  Affila Cress.  

 

Vijf kg. bonken, 300 gram diepvries doperwten. Ananassteker, Appelboren, Spuitzak. 

 

Werkwijze: Vlees kruiden, aanbraden en op 120°C. garen in de oven tot een 

kerntemperatuur van 56°C. In dunne plakken snijden (tellen).  

 

Snijbonen toppen en door de snijbonenmolen halen.  

Wassen en iedere keer in kleine porties ongeveer 3 à 4 minuten blancheren. Koud spoelen. 

Drogen en au beurre opwarmen met boter, iets suiker en nootmuskaat. 

 

Mosterdsaus maken door van margarine en bloem een roux te maken. Fond en kookroom 

erbij, aan de kook brengen, zeven, op smaak brengen en de mosterd toevoegen. 

 

Bonken uitsteken met de ananassteker, verdelen in staafjes van 2½ cm groot (3 p.p.) 

Uithollen met de appelboor en in ruim kokend water ongeveer vijf minuten blancheren, 

voorzichtig uit het water halen en uit elkaar laten afkoelen.  

Van enkele schijfjes aardappel en doperwten een mooie groene puree maken.  

De uitgeholde aardappelen afgedekt in de oven met iets boter verwarmen en vullen met de 

doperwtenpuree. Garneren met een takje Affila Cress. 

 



Opmaak: In het midden van de borden een bedje van snijbonen maken met daarop, rondom 

de plakjes Kalfsmuis. Beschaafd napperen met de Mosterdsaus en aan de rand van het bord, 

de drie staafjes gevulde aardappelen. 

 

 

Wijnsuggestie: 

 

 
 

Bunan Bandol Moulin des Costes 2011 ( Provence, Frankrijk) 

Druivenrassen : Mourvèdre en Syrah (2 %) 

Een ambitieuze, goede concentratie en volwassen wijn. 

Heldere, intense, diepe donker rode kleur. Neus op kruiden, menthol en de 

Ceder. Lange aromatisch afdronk, met krachtige tannines, definitieve smaken van BlackBerry 

en zwarte peper. 

Lekker bij hertenvlees, lam, rund 

Twintig jaar op te slaan, twee uur voor drinken decanteren. 

 


