
 
 

 

Rouleau van het runder staartstuk met lamsvulling 

 

Benodigdheden: ½ kg runder staartstuk (rumsteaks), braadboter.  

Lamssalpicon van 150 gram margarine, 180 gram bloem, ½ liter demi glacé, 4 dl lamsfond,  

2 kg gaar lamspoulet, 2 teentjes knoflook, smaakstoffen, 6 gram agar-agar, 1 eetlepel honing, 

2 glazen whisky, 1 bos kervel. Bamboeprikker, spuitzakken. Gele frisée. 3 doosjes Shiso Pur 

 

 

Wortelpuree van 1 kg bonken, 1 kg geraspte wortelen, 4 blikjes kokosmelk, 200 gram 

gemalen kokos, 1 ei. Kruidendressing: olie, 1 bos peterselie, zout, blender.  

Frisée, tomberry tomaten, 2 Affila Cress.  

Mirepoix. Halve liter demi glacesaus maken. 

 

 

Werkwijze: Nog voor de instructie staartstukvlees kruiden, aanbraden en verder garen in de 

oven op 90°C. Kerntemperatuur 46°C.  In dunne plakken snijden. 

Lamspoulet gelijk opzetten en ongeveer 2 uur laten stoven. Controleren.  

Wortel in brunoise snijden en vier minuten blancheren, koud spoelen. Kervel fijn hakken. 

Salpicon maken door de margarine te smelten, met de spatel de bloem er door roeren en op 

een zacht vuur droog koken.  

Saus: Mirepoix fruiten, blussen met de demi glacé, 4 dl lams fond, 2 glazen whisky,  

2 teentjes knoflook, 1 eetlepel honing, smaakstoffen, 6 gram agar agar toevoegen en met de 

garde al roerende aan de kook brengen. Smaak controleren.  

Lamspoulet, kervel en wortel er door spatel en storten op een plaat. Spuitzak hiermee vullen 

en op de plakken runderstaart, een dikke streep spuiten. Strak oprollen en vastzetten met een 

bamboeprikker. (2 p.p.) 



De rouleau in een beboterde schaal legen en afdekken met alu-folie. 

Wortelpuree maken van stukken aardappel en geraspte wortel en in de kokosmelk ongeveer 

20 minuten garen. Vocht afgieten en opvangen, droog koken, pureren en vermengen met 1 ei 

en de gemalen kokos. In de spuitzak doen en op de borden een torentje spuiten.  

Kruiden dressing maken. Gele frisée plukken. Tomberry’s wassen. Shiso Purple. 

 

Opmaak: In het midden van de warme borden een eetlepel demi glacé saus met daarin de 

twee rouleau’s van het staartstuk, gegarneerd met de Shiso Purple. Ernaast een toren van 

puree met enkele takjes gele frisée en links en rechts een streep kruidendressing. 

 


