
 
 

Kangoeroefilet met een groentequiche 

 

Benodigdheden: kangoeroefilets, croma, 250 gram boter, kruiden, pistachenoten.  

Groente quiches: 2 doosjes bladerdeeg, 2 muffinvormen, ½ kg knolselderij, 3 dikke 

wortelen, 3 uien, 250 gram champignons. Liaison van ½ liter room, 4 dooiers,  

2 knoflookteentjes, zout. Geraspte kaas. Rode wijnsaus, mirepoix. 

 

Blaadjes van bulls blood.  8 stronken Paksoy Shanghai 

Duchessepuree: 1½ kg bonken, 150 gram roomboter, 4 dooiers, 2 blikjes tomatenpuree. 

Streep balsamico crème met de kwast. 

 

Werkwijze groenten: Halve knolselderij en 3 wortelen in brunoise snijden en vijf minuten 

blancheren. Koud spoelen. Drie uien ciseleren en fruiten. Champignons in stukken hakken en 

bakken. Groenten, champignons en uien door elkaar mengen. Liaison maken. 

Muffinvormen insmeren met gesmolten margarine.  

Bladerdeegplakken uitsteken en de vormen hiermee bekleden.  

Groentevulling hierin verdelen. Napperen met de liaison, wat geraspte kaas erover strooien 

en 20 minuten bakken op 220°C in een huishoudoven. 

 

Blaadjes in koud water leggen. De stronkjes Paksoy heel kort in de boter bakken. 

 

Duchessepuree: Bonken 20 minuten koken, vocht afgieten, droog koken, pureren.  

Gesmolten boter, dooiers en tomatenpuree erdoor roeren.  

Op een beboterde bakplaat moeten rozetten spuiten. 

 

Kruidenkorst: Gehakte peterselie, kervel en 1/3 koriander fijn hakken.  

100 gram pistachenoten grof hakken. Roomboter luchtig kloppen, kruiden, pistachenoten,  



100 gram Panko, smaakstoffen door elkaar roeren. 

 

Rode wijnsaus maken. (mirepoix, glas rode wijn) 

 

Vlees kruiden en à la minute bakken, portioneren en bovenop insmeren met de 

kruidenkorst. 

 

Opmaak: In het midden van de warme borden iets saus met daarin het vlees.  

Links een streep balsamico crème met daarin de quiche. 

Daarom heen de gebakken Paksoy, blaadjes bulls blood en de rozetten duchessepuree. 

 

Wijnsuggestie: 

 
Santa Alicia 
 ANKE Blend 2  Winemaker selection 2008 (Chili) 
Een blend van van de typische druivensoort voor Chili n.l. carmenere,  
aangevuld met petit verdot en syrah.  
Door veel geur van rijpe aardbeien en bramen, daarbij een kruidigheid  
van paprika en zwarte peper. Veel smaak in de mond. 
Alcohol: 14,5%                

 


