
 
 

Wilde gansfilet met een auberginecompote 

 

Benodigdheden: 20 stuks gansfilet à 100 gram, braadboter, kruiden, 3 doosjes Affila cress. 

Hazelnoten Dauphinepuree:  
1. Soezenbeslag van 200 gram water, zout, 100 gram margarine, 100 gram bloem, 200 gram 

eieren   

2. 1½ kg bonken, 400 gram Roquefort, 800 gram hazelnoten, 4 eieren. 

 

Auberginefrieten: 4 aubergines, bloem, anglaise van 6 eieren, Panko.  

Gele frisée, 200 gram vossenbessen.  

Auberginecompote: 2 aubergines en restjes aubergine van de frieten, 1 gesnipperde ui, olie, 

smaakstoffen. 

Doperwtenpuree: 400 gram diepvries doperwten. Balsamico crème. 

 

Werkwijze: Vlees kruiden en à la minute bakken. Dauphinepuree: 1½ kg bonken schillen, 

in vieren snijden, wassen en in kokend water met zout 20 minuten koken. Vocht afgieten, 

even zachtjes droog koken en pureren. 

Soezenbeslag: Water, zout, margarine aan de kook brengen. Casserole van het vuur halen en 

de bloem in een keer met de spatel doorroeren. Droog koken, overhevelen in een bekken. 

Beetje voor beetje de losgeslagen eieren er door roeren. Puree en stukjes roquefort eronder 

spatelen en met behulp van een kleine ijsknijper, 60 bolletjes dauhinepuree op een 

bebloemde plaat leggen. Bolletjes door de bloem halen, dan door de anglaise en laatste door 

de licht gecutterde hazelnoten. In de koelkast plaatsen en à la minute frituren.  

 

Aubergines wassen, doormidden snijden, vervolgens in dikke frieten snijden. Verwennen 

met peper en zout, door de bloem halen, anglaise en vervolgens door de Panko. Krokant 

frituren. 



Auberginecompote: 2 aubergines en de restjes van de frietaubergines in kleine stukken 

snijden. Uitje snipperen en in de olie fruiten met de stukjes aubergine. Op smaak brengen. 

Doperwtenpuree: doperwten in kokend water met zout blancheren, vocht afgieten en pureren 

met iets wijn in de blender. 

 

Opmaak: op de warme borden een brede streep doperwtenpuree trekken met daarin een 

eetlepel auberginecompote. Hier bovenop de (getrancheerde) gansfilet.. Er tegenaan enkele 

auberginefrieten en 3 gefrituurde hazelnoten puree bolletjes.  

Garneren met iets gele frisée, vossenbessen en Affila Cress. 

 


