
 
 

Rollade van eendenborstfilets 

 

Benodigdheden: 9 Canettes, 1½ kg kuikenborstfilets, hakbijl, plastickleden, 1 pak 

tramizzinnibrood, 150 gram walnoten, zestes van 4 sinaasappels, 2 eieren.  

Twee kg bladspinazie, 300 gram eendenlevermousse, 22 mini paprika’s, 200 gram rijst,  

2 granaatappels, potje gedroogde rozenblaadjes.  

Aardappelpuree van 1 liter koksroom, 1 liter melk, 1 bos bieslook, 1 eetlepel truffelpasta,  

1 doosje blauwe violen. Gelei van kersensap. 

Blauwe schimmelkaassaus van 400 cc opgeklopte crème fraîche, 250 gram stukjes blauwe 

kaas, scheut Sherry en Cognac, 1 bos kervel, smaakstoffen. 

Werkwijze: Overtollig vet van de eendenborsten wegsnijden, horizontaal voor 90% insnijden 

en tussen plastic folie voorzichtig iets bij pletten. Spinaziebladeren kort blancheren. 

Kuikenborsten in kleine stukken snijden en fijn cutteren tot een farce, op smaak brengen 

met gehakte walnoten, zestes, eieren, zout en peper. Plakken brood tussen plastic heel dun 

uitrollen en besmeren met de eendenlevermousse, daarop de opengeslagen eendenfilet met 

de resterende mousse erop gesmeerd. Hierop de blaadjes spinazie leggen en met de spuitzak 

zonder spuitje, een baan farce spuiten.  

Strak oprollen en omwikkelen met alu-foliepapier en in de koelkast laten rusten.  

Op het laatste moment zonder folie twee minuten frituren, door de panko (broodkruim) 

rollen en nog vijf minuten verder garen in de oven. 

De rollade in tweeën verdelen. Van de kersensapgelei mooie vierkante blokken snijden. 

Rijst koken en verfijnen met granaatappelpitjes en rozenblaadjes.  

Van de mini paprika’s, het kapje verwijderen, vijf minuten blancheren en vullen met de 

aangemaakte rijst.  

In een beboterde slede leggen, afdekken met alu-folie en later in de oven opwarmen. 

Aardappelpuree maken van instantpuree en de gesneden bieslook en gehakte truffelpasta 

eronder spatelen. Lekkere blauwe kaassaus maken. 

Opmaak: Rechts op het bord een lepel koude blauwe kaassaus draperen met daarnaast een 

quenelle puree en het mini paprikaatje. Op de puree een blauwe viool leggen en rechtop 

een bieslook spriet. In het midden de eendenrollade en er omheen, de blokjes kersengelei.  


