
 
 

Reerugfilet van de Veluwe 

 

Benodigdheden: Reerugfilet, braadboter. Sakura Cress. 

Wildsaus: 1 pak wildsaus, mirepoix, tijm, olie, rode wijn, wildfond. 

24 Chiconettes (mini witlof), 1 citroen, roomboter. 24 grote champignons met een vulling 

van 2 rode paprika’s, 2 uien, 2 eetlepels tomatenpuree, witte wijn, knoflook, peterselie, panko. 

Tartelettes met een puree van Raapstelen. (2 kg bonken, 200 cc crème fraîche, raapstelen) 

 

Werkwijze: De kern uit de Chiconettes verwijderen en met heet water, zout en citroensap 

aan de kook brengen. 20 minuten zachtjes koken. Droogdeppen, doormidden snijden en in de 

roomboter bakken.  

Vulling(duxelles) voor de champignons maken door de gesnipperde uien en brunoise 

gesneden paprika’s te fruiten. Tomatenpuree toevoegen, ontzuren en blussen met een scheut 

witte wijn. Verfijnen met zout, peper en gehakte peterselie.  

Verdelen in de uitgeholde champignons en bestrooien met Panko.  

Zachtjes garen in de oven.  

Puree maken en de gewassen en fijn gesneden raapstelen eronder mengen, verdelen in de 

tartelettes. 

Wildsaus: mirepoix fruiten, blussen met de wildsaus en samen met tijm, rode wijn en iets 

wildfond een half uur laten trekken. Zeven en de smaak controleren. 

Vlees à la minute kort bakken en in tranches snijden. 

 

Opmaak: In het midden van de warme borden, wat wildsaus met daarin de getrancheerde 

reerugfilet met daarop 2 halve gebakken witlof, gegarneerd met Sakura Cress.  

Links de tartelette met puree en rechts de gevulde champignons. Na service van de puree. 

 

 

 



Wijnsuggestie: 

 

Bellingham – Shiraz 2007;  

Spannende en zeer geslaagde combinatie van shiraz (60%) en cabernet sauvignon (40%). 

Beide druivenrassen gedijen in het zachte klimaat van de Zuid-Afrikaanse Coastal Region 

uitstekend.  In geur en smaak presenteert de wijn zich vol en soepel met een overtuigende 

melange aan boeiende aroma’s van onder andere donker fruit en kruiden. 

Allerlei grill- en braaivlees, stoofschotels, gebraden rundermedaillons, gemarineerde 

spareribs, wild en gevogelte met een fruitige saus, stevige pasta’s en diverse kazen. 

 

Serveer de wijn op 16 gr.C. 


