
 
 

Struisvogeleyes 

 

 

Benodigdheden: 2½ kg struisvogeleyes, braadboter. 1 liter demi-glace (garde d‘or), 

mirepoix, rode port, smaakstoffen. 1 kg asperges, bloem. 1 kg anijspaddestoelen, Pernod.  

2 shiso purple, 1 bos kervel. 2 kg bonken, 100 gram boter, 5 zakjes zuringblaadjes.  

Halve casinobrood, 10 plakken Serranoham, olie. Zes glaskoolrabi’s, roomboter.  

2 bossen Cresson. 200 gram gepureerde doperwten. 1 Casinobrood 



 

Werkwijze: Struisvogeleyes kruiden en alle kanten dichtschroeien. Twintig minuten voor het 

serveren verder garen in de oven op 140°C. Als het in de kern 50°C is, dan is het vlees gaar. 

  

Twee kg aardappelen 20 minuten koken, afgieten, droogkoken en met de vork of stamper 

pureren. Op smaak brengen met gesmolten bote, gepureerde erwten en nootmuskaat.  

De in chiffonades gesneden zuring op het laatste moment door de puree spatelen om 

verkleuring te voorkomen. (puree au bain marie warm houden) 

Zeven plakken casinobrood beleggen met Serranoham, tweede plak erop leggen en een 

rooster grillen in de grilpan. Tosti’s in drie lange smalle strepen snijden.  

Glaskoolrabi’s schillen en in mooie gelijke partjes snijden. Tien minuten blancheren en met 

boter kort opwarmen. 

Aspergechips: een kg asperges schillen en dan dunne plakken schaven van de onderkant naar 

de kop. 30 seconden in kokend water onderdompelen en gelijk koud spelen. Droog deppen en 

in een ruime bak met bloem doorhalen en met behulp van een eetvork frituren.  

Op keukenrolpapier leggen en bestrooien met zout. 

 

Saus: mirepoix fruiten, blussen met Port en de demi-glace, aan de kook brengen.  

Zeven en de smaak controleren. Anijspaddestoelen sauteren in de boter, flamberen met 

Pernod. Kervelblaadjes plukken.  

 

Opmaak: Links op de warme borden, de streep tosti met takjes shiso purple leggen.  

In het midden de saus met enkele plakken struisvogeleyes en een grote eetlepel paddestoelen 

en takjes kervel. Boven mooi gerangschikt de partjes glaskoolrabi. Bosje Cresson. 

Rechts een dikke streep zuringpuree met gefrituurde aspergechips. 

 


