
 
 

 

Zeewolffilet op een bedje van zwarte rijst 

 

Benodigdheden: 20 zeewolffilets, bloem, boter, 300 gram zwarte rijst, 1 ui, 1 courgette,  

1 dikke wortel, 1 liter visfond. 2 doosjes Limon Cress. 1 Kaviaar. Twee zakjes inktvisinkt. 

Kerriesaus: 60 gram margarine, 80 gram bloem, 1 eetlepel kerriepoeder, 4 takjes lavas,  

½ liter kookroom, 8 dl. visfond, 1 dl witte wijn, smaakstoffen. 1 doosje Micro leaf. 

 

Werkwijze kerriesaus: Margarine smelten, kerriepoeder hierin myoteren, de casserole van 

het vuur en de bloem met de spatel vermengen.  

Even droog koken en de fond, room, wijn en de lavas toevoegen.  

Met de garde aan de kook brengen. Twintig minuten zachtjes koken, zeven en op smaak 

brengen. 

Visfilets verwennen met zout en peper, door de bloem halen en  bakken in half boter en olie. 

Op een bakplaat leggen met de bakboter erbij en later 10 minuten opwarmen op 70°C. 

Groenten: Wortel en courgette in brunoise snijden en kort blancheren. Koud spoelen. 

Rijst: Uitje fruiten in een passende casserole, rijst toevoegen en blussen met de fond.  

Vijftien minuten zachtjes koken. Vocht afgieten en op het laatste moment de groenten 

eronder vermengen om verkleuring te voorkomen.  

Zakjes inktvisinkt open maken. 

 

Opmaak: Rechts op het bord een streep inktvisinkt met de kwast trekken.  

In het midden de zwarte rijst en half erop de gebakken zeewolffilet, genappeerd met de 

kerriesaus.  

Garneren met kaviaar, micro leaf en de Limon Cress. 

 

 



Wijnsuggestie: 

 

Alsace chemin des seigneurs Gewurztraminer Cave de Turckheim 2011 13,5 %  
 

 

 
 

In 1955 besloot een aantal wijnboeren in het plaatsje Turckheim, vlakbij Colmar,  de krachten 

te bundelen. Vastbesloten en daadkrachtig werd de solide basis gelegd voor een modern en 

enthousiast wijnbedrijf dat in 1956 zijn eerste eigen oogst realiseerde. Cave de Turckheim 

was geboren. De wijngaarden liggen op zonovergoten hellingen, veelal op het zuiden gericht. 

Het klimaat is hier dan ook perfect voor wijnbouw.  

 

Gewurztraminer - De wijn van deze druif heeft een bloemige, kruidige geur en een krachtige 

smaak. De afdronk varieert van (mild)droog tot friszoet. De gewurztraminer smaakt heerlijk 

bij exotische gerechten. 

Normaal is deze wijn iets te overheersend bij vis vanwege de zachte smaak, maar in dit geval 

zit er een exotische tint in met de kerriesaus en zal deze wijn het gerecht nog meer optrekken.  

 


