
 
 

Ribeye met tonijnsaus 

 

Benodigdheden: 2½ kg Herford Ribeye, braadboter, alu foliepapier.  

 

Tonijnsaus van 4 dl. kalfsfond, 3 dl. koksroom, ½ potje kappertjes, 2 blikjes tonijn, 

smaakstoffen, 1 bos bieslook, 8 bonken, 20 plakken bladerdeeg, ½ liter koksroom,  

6 eieren, zout, 2 teentjes knoflook, 200 gram kwark, 1 zakje geraspte kaas, 300 gram gerookt 

spek. 2 potten gegrilde parika’s, 2 pakken groene asperges, 500 gram gerookt spek, 1 groot 

pak filodeeg, 3 dooiers. 2 doosjes rucola cress. 

 

Werkwijze tonijnsaus: Koksroom, kalfsfond, kappertjes, knoflook, zout in de blender 

pureren. In de casserole doen, aan de kook brengen, smaak controleren en lichtelijk binden 

met allesbinder. Op het laatste moment de geprakte tonijn toevoegen. 

 

Aardappelquiches: Passende casserole met water en zout opzetten. Geschilde bonken in 

vieren snijden vervolgens in dunne plakjes snijden, en enkele minuten blancheren. Afgieten 

en uit elkaar leggen om af te koelen. Lardons spek bakken.  

Liaison maken van room, kwark, dooiers, zout en fijn gesneden bieslook.  

Vormpjes insmeren met gesmolten boter en bestuiven met bloem. 

Plakken bladerdeeg iets dunner rollen, uitsteken met de ronde steker en de vormen hiermee 

bekleden.  

De geblancheerde aardappelen en spekjes hierin verdelen, napperen met iets liaison, 

bestrooien met geraspte kaas. Op 200°C. ongeveer 15 minuten afbakken. 

 

Canneloni: Het onderste gedeelte van de groene asperges wegsnijden en de asperges in ruim 

kokend water en zout, 4 minuten blancheren, koud spoelen, droog deppen.  

Gegrilde paprika’s goed droog deppen.  



In de lengte van de asperges 3 of 4 plakken spek naast elkaar leggen met daarop de gegrilde 

paprika met 2 asperges naar links wijzend en 2 naar rechts wijzend, oprollen.  

Twee plakken filodeeg op elkaar leggen met daarop de asperges.  

In het filodeeg rollen.  

Bestrijken met eierstruif en kort bakken in de oven. In tweeën snijden. 

 

Ribeye verwennen met peper en zout, aanbraden en in de oven van 100 °C garen. 

Kerntemperatuur moet 45°C. zijn.  

In foliepapier inpakken en 10 minuten laten rusten. In plakken snijden. 

 

Opmaak: In het midden van de borden 2 of 3 plakken ribeye leggen, genappeerd met iets 

tonijnsaus en enkele takjes rucola cress. 

Links de aardappelquiche en rechts de canneloni. 

 

 

Wijnsuggestie: 

Montenay Merlot 2010, afkomstig uit Langeuwdoc-Roussilon, Rijp kruidig en soepen van 

smaak. 

 

 


