
 
 

Ravioli met een langoustine en Coquille 

 

Benodigdheden: 40 plakken wonton vellen, 2 eieren, kleine ijsknijper, huishoudfolie, ronde 

steker.  

Farce van 500 gram kipfilet, 2 teentjes knoflook, 20 fijn gehakte zwarte olijven, ½ bos 

gesneden bieslook, zout, peper, 150 cc zure room, 300 gram fijn gehakte gebakken 

oesterzwammen.  

Béchamelsaus van 50 gram margarine, 60 gram bloem, 4 dl melk, sap van  

2 citroenen, smaakstoffen.  

Kreeftensaus: ½ liter Bisque de Homard, 100 cc Crème Fraîche, scheut Pernod, 

smaakstoffen. 20 langoustines, 20 coquilles. 

Peterseliedressing: 2 dl olijfolie, scheut witte wijn, smaakstoffen, 1/3 bos gehakte peterselie. 

Garnering: 5 dikke groene asperges, 1 bos radijs, 1 rode paprika, 1 Borage Cress. 

Soepborden. Garneerflacon. 

 

Werkwijze: Béchamelsaus maken door de margarine te smelten, bloem toevoegen, mengen. 

Melk erbij en aan de kook brengen. Verfijnen met citroensap en smaakstoffen. 

Farce: Gewassen, gedroogde stukken kipfilets in de alles snijder cutteren.  

Oesterzwammen fijn hakken, kort bakken en bij de farce doen evenals de gehakte olijven, 

knoflook, bieslook, zure room en de smaakstoffen. Vermengen met de béchamelsaus. 

 

Twintig wonton vellen op de snijplank leggen, bestrijken met losgeslagen eieren. In het 

midden van de vellen met behulp van een kleine ijsknijper, een bolletje farce leggen.  

Daarop de tweede plak wonton en van een kant uit de plak, wonton stevig vast zetten zodat 

alle lucht eruit is. Uitsteken met de ronde steker.  

Afdekken met huishoudfolie om uitdrogen tegen te gaan en in de koelkast zetten 

 



Peterseliedressing en Kreeftensaus maken. Coquilles en langoustines kort bakken. 

 

Garnering: Onderste gedeelte van de groene asperges wegsnijden en met de dunschiller  

plakken maken. Marineren met iets witte wijn, azijn, gembersiroop en smaakstoffen. 

Gewassen paprika schillen en in fijne chiffonades snijden. Radijs in plakken snijden. 

 

Ravioli in een ruime casserole met heet water, olijfolie en zout ongeveer zeven minuten 

garen. Verdelen in de soepborden met op de ravioli een gebakken coquille en langoustine. 

Rondom de kreeftensaus. Garneren met plakken asperges, druppels peterseliedressing, 

plakken radijs, chiffonades van paprika en de Borage Cress. 
 

Wijnsuggestie: 

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico DOC 2014 

De Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico uit het hart van De Marken. Je hebt er vast wel 

eens een gedronken. Maar deze viel ons op door de mooie balans en integratie van fruit in 

geur en smaak. aast een bordje vis carpaccio of een lekkere lichte lunch, maar ook als borrel 

met licht gefrituurde inktvisringen. Met deze Verdicchio is het puur genieten. Gemaakt van 

druiven uit een wijngaard op 311 meter hoogte, vandaar Quota 311. 

 


