
 
 

Wild uit de Ardennen met rode bietenijs 

 

Benodigdheden: 3 kg herten rugfilet, kruiden, braadboter.  

Wildtaartje: Croûtedeeg, vormpjes, 1 kg aardappelpuree van 1 kg bonken en 200 cc crème 

fraîche, ½ kg wildpoulet, 250 gram kastanjepaddenstoelen. 22 kwarteleitjes, pocheerpan.  

2 doosjes Tahoon Cress. Wildsaus. Gebakken Gyoza no kawa plakken met sesamzaad. 

Rode bietenijs, kleine tartelettes. Blaadjes van spruitjes. 1 kg paddenstoelen. 

 

Werkwijze: Herten rugfilets ontvliezen en de ketting verwijderen. Kruiden en in de koelkast 

plaatsen. De filets aanbraden en op 120°C  verder garen in de oven tot een kerntemperatuur 

van 50°C. In mooie gelijke stukken of plakken snijden. 

 

Croûtedeeg: 500 gram bloem, 200 gram margarine, 150 cc water, 6 eierdooiers, 10 gram 

zout. Water, zout en dooiers met elkaar vermengen, kuiltje in de bloem maken met daarin het 

vocht en op de randen stukjes margarine leggen.  

In elkaar zetten, inpakken en 10 minuten laten rusten in de koelkast. 

 

Puree: Van 1 kg gekookte kruimige aardappelen maken en verfijnen met crème fraîche. 

 

Kastanje paddenstoelen klein snijden, kort bakken. Gestoofd wildvlees met paddenstoelen 

onder de puree spatelen, De vormpjes insmeren.  

Croûtedeeg 2 mm dun uitrollen. Rondjes van 8 cm uitsteken en de vormen met het deeg. Met 

behulp van een spuitzak de wildpuree verdelen in de vormen en 15 minuten bakken op 200°C.  

Kwarteleitjes in de pocheerpan pocheren en op de taartjes leggen. Garneren met een takje 

Tahoon Cress. 

Van de spruitjes de blaadjes eraf halen en 30 seconden blancheren. In koud water leggen.  

Au beurre opwarmen. 



Rode bietenijs maken van 500 gram gepureerde, gekookte rode bieten, 500 gram suiker,  

300 cc rode bietensap, 200 cc water, sap van 1 citroen, 10 gram gelatine. 

 

Werkwijze: Suikerstroop maken van bietensap, suiker en water. Tien minuten laten koken, 

dan het citroensap, gelatinepoeder en de bietenpuree toevoegen. Verdelen in enkele kommen 

en koud zetten. Tot ijs draaien, verdelen in de tartelettes en in de diepvries plaatsen. 

1 kg beukenzwammen bakken. Plakken Gyoza no kawa op een bakplaat met bakpapier 

leggen, bestrijken met ei en bestrooien met sesamzaadjes.  

In de gewone oven goudkleurig bakken. 

 

Opmaak: Geheel volgens eigen fantasie de borden opmaken nadat er een proefbord is 

gemaakt. 

 


