
 
 

Kalfsrib-eye met Lasagne, Ravioli en Quenelle 

 

Benodigdheden: 2½ kg kalfsrib-eye, braadboter. Lasagne van 1 kg winterpeen, 1 kg 

aardappelen, 1 roomboter, mandoline of snijmachine. Kleine steker. 

Doperwtenpuree van 500 gram diepvriesdoperwten, iets room, zout, peper. Spuitzak. 

Ravioli: 2 gekonfijte eendenbouten, 200 gram kippenlevers, 2 teentjes knoflook, 1 ui.  

Een pak wontonvellen. 2 Affila Cress. Steker. 

Champignonsaus: 250 gram champignons, ½ liter kookroom, ½ liter bruine fond, 

smaakstoffen, allesbinder. 

Courgette quenelles: 2 groene courgette, 1 fles witte wijn, zout, peper, 10 gram agar-agar  

(2 zakjes). Quenellemallen. 

 

Werkwijze: Kalfsrib-eye kruiden, aanbraden en op 120 °C bakken in de oven. 

Kerntemperatuur 50°C. In mooie dunne plakken snijden(tellen) en het braadvocht 

gebruiken voor de champignonsaus. 

 

Saus: Champignons hakken en met de kookroom, bruine fond, braadvocht en smaakstoffen 

aan de kook brengen. Iets pureren met de staafmixer en lichtelijk binden. 

 

Lasagne: Wortelen en aardappelen schillen, in 2 mm dunne plakken schaven op de 

mandoline. Ongeveer 2 minuten blancheren, voorzichtig afgieten en uit elkaar leggen. 

Met de kleine steker rondjes maken en om en om stapelen. (1 per persoon) 

In een vuurvaste schaal leggen en besprenkelen met iets boter. 

 

Courgette quenelle: De gewassen courgette alleen het groene gedeelte in plakken van 3 mm 

dun snijden, vervolgens in brunoise. Drie minuten blancheren, koud spoelen en droogdeppen. 



Witte wijn aan de kook brengen met de agar-agar, goed oplossen, verwennen met zout en 

peper. Koud zetten en als de wijngelei begint te binden, de courgette eronder spatelen en 

verdelen in de natgemaakte quenelle mallen.  

In de diepvries plaatsen en als deze is bevroren, lossen. 

 

Ravioli: Kippenlevertjes blancheren. Uitje fruiten, kippenlevertjes toevoegen en op smaak 

brengen met zout, peper en tijm. Het vlees van de gekonfijte eendenbouten plukken en samen 

met de kippenlevertjes fijn hakken. 

De farce in het midden leggen, randen nat maken en een tweede plak erop leggen.  

Goed aandrukken. Uitsteken en zachtjes gaar koken. 

 

Opmaak: Voor op het bord een beetje champignonsaus leggen met daarop het vlees. Als een 

waaier de courgette, lasagne en de ravioli leggen met er tussenin, druppels doperwtenpuree. 

 

Wijnsuggesie: 

 

 
 

Santa Alicia Carmenere. 

 

Deze Chileense rode wijn komt uit het zelfde wijnhuis als de wijn bij het tussengerecht. 

Hij heeft een intense violette kleur. Intense aroma’s van kruiden, groene pepers en verse 

munt. Geconcentreerde tannines die stevig maar zacht zijn, met een fijne afdronk. 


