
 
 

Skrei haasje met vanillepuree en botersaus 

 

Benodigdheden Skrei: 24 Skrei haasjes à 100 gram, beboterde ovenschaal, 1 fles witte wijn, 

sap van 2 citroenen. Kruim van 1 zakje Panko, 4 tomaten, 1 bos bieslook, 1 bos platte 

peterselie, 2 teentjes knoflook, 2 eieren, 1 eetlepel grove mosterd, 2 eetlepels olijfolie, zout, 

peper, sap van 1 citroen (zestes van de 3 citroenen bewaren), 2 doosjes tuinkers. 

 

Vanillepuree: 1½ kg bonken, 4 vanillestokjes, 250 gram boter, 2 dl. melk, peper/zout. 

 

Botersaus van ½ liter ambachtelijk bier, 3,5 dl visfond, 6 sjalotten, 200 cc. crème fraîche, 

1 visbouillonblokje, allesbinder, peper/zout, 100 gram koude boter. 

 

Werkwijze kruim: Van de 4 tomaten, tomates concassées maken. Met de zesteur mooie 

zestes maken van de 3 citroenen. Bieslook fijn snijden, peterselie fijn hakken.  

Panko in een kom doen met de concassées, 2 eieren, uitgeperste knoflook, sap van 1 citroen, 

olijfolie, mosterd, zout/peper. Goed vermengen. 

De skrei haasjes verwennen met peper en zout. In een beboterde ovenslede leggen. 

Besprenkelen met witte wijn en het sap van 2 citroenen.  

Bovenop de vis de kruim verdelen en stevig aandrukken. 

Verwarm de oven op 200°C. en schuif de in de oven gedurende 15 minuten tot dat het 

broodkruim een goudkleur krijgt. (Gaarheid controleren) 

 

Werkwijze vanillepuree: Bonken schillen, in vieren snijden, wassen en met kokend water 

opzetten, 20 minuten koken. Afgieten, kort droog koken en met de pureeknijper pureren. 

Vanillestokjes open snijden en schraap het merg boven de melk eruit. Samen met de boter 

zachtjes laten trekken. Vanillestokjes eruit halen en giet de melk bij de gepureerde 

aardappelen. Smaak controleren. Vanillestokjes verdelen voor de garnering. 



 

Werkwijze botersaus: De grof gehakte sjalotjes stoven in iets boter. Blussen met bier en 

visfond, 10 minuten koken, crème fraîche en visbouillonblokje toevoegen en lichtelijk binden 

met alles binder. Zeven en op het laatste moment monteren met 100 gram koude boter. 

 

Opmaak: In het midden van de borden een kleine louche botersaus met daarin twee eetlepels 

vanillepuree met daarop de Skrei haasjes, garneren met tuinkers, stukje vanillestokje en zestes 

 


