
 
 

 

Runderstaartstuk met gekonfijte Chiconettes 

 

 

Benodigdheden: 3 kg runderstaartstuk, braadboter. ½ kg zwarte spruitjes. 24 chiconettes,  

sap van 2 citroenen. 

250 gram geleisuiker, 200 cc rode Port, ½ fles rode wijn, 100 gram roomboter. 

Drie kg bonken, 200 cc crème fraîche, 100 gram boter. Een zak chips. Kaviaar.  

24 mini tartelettes. Rode wijnsaus. 

Waldorfsalade van ½ knolselderij, 2 appels, mayonaise, 200 cc slagroom, 24 walnoten. 

 

Werkwijze: Mini witlof (chiconettes) in de kookpan besprenkelen met citroensap en heet 

water hierover gieten. Iets zwaars erop leggen zodat de witlof mooi wit blijft en 15 minuten 

zachtjes koken. In de vergiet laten uitlekken en droogdeppen.  

In één of twee koekenpannen geleisuiker lichtelijk laten karamelliseren, blussen met rode wijn 

en Port en 10 minuten zachtjes koken. Monteren met boter. De witlof hierin karamelliseren. 

Puree maken en zorgen dat het een mooie stevige puree wordt. 

In ruim kokend water en zout, de zwarte spruitjes 8 minuten blancheren, koud spoelen en au 

beurre opwarmen. 

Waldorfsalade: Knolselderij zeer dun in julienne snijden. Kort blancheren, afgieten, koud 

spoelen en droogdeppen. Twee appels schillen, in plakken snijden, dan in zeer dunne julienne 

en vermengen met de knolselderij. Mayonaise met iets slagroom, zout, peper en citroensap 

vermengen en bij de knolselderij/appel doen. 

Verdelen in de tartelettes en garneren met een walnoot. 

Runderstaartstuk braden en trancheren. Rode wijnsaus maken. 

 



Opmaak: In het midden van de warme borden iets rode saus draperen. De runderstaartstuk 

trancheren en de gekonfijte chiconettes hier tussen leggen. Boven het vlees met de ijsknijper 

een bolletje puree maken met bovenop een lepeltje kaviaar en royaal de chips hierin steken. 

Links de tartelette en enkele zwarte spruiten. 

 

Wijnsuggestie:  

 

Torrevento, Castel de Monte Riserva 2008  Puglia, Italië 

100% Nero di Troia, die de smaak van rijp rood fruit  

gecombineerd met kruidige tonen opleveren. Mooi als  

begeleider van rood vlees, gebraad, rijpe kazen en salami.  

Alcohol: 13% 

 
 


