
Stappenplan: vlak voor het opdienen 
Bij benodigde ingrediënten staan de ingrediënten die je op deze dag nodig hebt 
 
Amuse: Avocadomousse in tomatensaus 
Benodigde ingrediënten 

• Tomatensalsa 
• Avocadomousse (guacamole) 
• 10 g geschaafde amandelen 
• 4 kleine peterselieroosjes 

 
De bereiding: 

1. Rooster de amandelen licht in een koekenpan met anti-aanbaklaag, zonder boter oid 
2. Vul intussen de amuselepels met een beetje tomatensaus (de smaak overheerst dus 

niet meer gebruiken dan van de guacamole, liever minder) 
3. Vul de slagroomspuit met guacamole en spuit torentjes in de tomatensalsa 
4. Sprenkel het amandelschaafsel over de amuselepel en steek er een peterselieroosje 

in 
 
Gang 1: Kropsla met spekjesdressing en gepocheerd ei 
Benodigde ingrediënten: 

• De voorbereide sla 
• De dressing 
• 200 g gerookte spekblokjes 
• 4 verse eieren 
• 1 el witte wijnazijn 
• Versgemalen peper 
• Bieslook, fijngeknipt 

 
De bereiding: 

1. Bak de spekblokjes op middelhoog vuur lekker knapperig 
2. Breng een steelpannetje water met de azijn aan de kook 
3. Schik intussen de slabladeren op ontbijtbordjes 
4. Zet het vuur laag, maak met een lepel een draaikolk in het water en laat het ei in het 

midden van de draaikolk lopen 
5. Door de draaikolk blijft het ei bij elkaar (des te verser des te compacter) 
6. Na ca. 3-5 minuten is het eiwit gestold en het eigeel nog mooi zacht 
7. Houd de eieren warm door ze onder een deksel op een bord te leggen, en dit bord op 

een pan met heet water te zetten 
8. Verdeel de spekjes over de bordjes sla, sprenkel de dressing eroverheen en leg op elk 

bord een gepocheerd ei (snij open voor een mooi effect) 
9. Maak het geheel af met fijngeknipte bieslook en verse peper 

 
 
 



Gang 2: Paddenstoelensoep met truffelolie 
Benodigde ingrediënten: 

• De soep 
• 2 sneetjes brood, in blokjes gesneden 
• Beetje plantaardige boter 
• Klein bosje bieslook (fijngesneden) 
• Truffelolie 

 
1. Bak de blokjes brood in een koekenpan in boter lekker krokant 
2. Warm de soep op 
3. Schenk de soep in kommen 
4. Druppel truffelolie in de soep 
5. Voeg de bieslook en broodblokjes toe en verras je gasten! 

 
Gang 3: Zalmcarpaccio met oosterse dressing 

• De dressing 
• 200 g gerookte zalmfilet, mooi dun gesneden 
• Versgemalen peper 
• 2 el citroensap 
• 2 bosuitjes, in ringetjes gesneden (ook het loof) 

 
1. Verdeel de zalm over kleine (ontbijt)bordjes 
2. Maal peper over de zalm, besprenkel het met citroensap en strooi de bosuiringetjes 

erover heen 
3. Meng de loofringetjes door de dressing 
4. Sprenkel een beetje dressing over de zalm en serveer de rest van de dressing er apart 

bij 
5. Gebruik de dressing die over is om een dag later bijvoorbeeld gamba's in te 

marineren en wokken 
 



Gang 4: Beenham met rozemarijnsaus en blauwe bessen 
De ingrediënten: 

• 1 beenham naturel 
• 75 g boter 
• 150 ml droge witte wijn 
• 1 el verse rozemarijn, fijngehakt 
• 2 takjes rozemarijn 
• 200 ml soja kookroom 
• zout en versgemalen peper 
• 200 g blauwe bessen (vers of ontdooid uit de vriezer) 

 
1. Verwarm de oven voor op 180° graden 
2. Verhit de boter en bak de beenham rondom lichtbruin. Bewaar het bakvet 
3. Leg de beenham in een braadslee of lage ovenschaal, dek af met aluminiumfolie en 

zet het 30 minuten in het midden van de oven (of volg de aanwijzingen op de 
verpakking) 

4. Roer de wijn, rozemarijn, en kookroom door het bakvet en laat inkoken tot sausdikte 
5. Eventueel zout en peper toevoegen 
6. Snijd de beenham in plakken en leg op een dienschaal, samen met de helft van de 

blauwe bessen en de takjes rozemarijn 
7. Roer de andere helft van de blauwe bessen door de saus en dien op in een mooie 

sauskom 
 
Gang 4: Stoofpeertjes 
De ingrediënten: 

• Stoofpeertjes en sap 
 

1. Wentel de stoofpeertjes nog eenmaal rond in de wijn en 
schik ze op een dienschaal of kleine eenpersoonsbordjes 

2. Giet de wijn erover 
 
Gang 4: Aardappeltorentjes met spinazie en gepofte trostomaatjes 
De ingrediënten: 

• 400 g spinazie, grof gehakt 
• 2 el basilicum, fijngehakt 
• 4 trosjes kleine trostomaatjes 

 
1. Pof de trostomaatjes in 10 minuten in de oven op 180° 
2. Roerbak de spinazie met de basilicum 
3. Warm de aardappelpannenkoekjes/toefjes op in de oven of een koekenpan op laag 

vuur met deksel 
4. Maak torentjes van 3 aardappelpannenkoekjes met 2 lagen spinazie ertussen, en leg 

de gepofte tomaatjes ernaast 
OF serveer de spinazie, aardappeltoefjes en trostomaatjes gezamenlijk op een 
ontbijtbordje 

 
 



 
Gang 5: Appelflap met citroenijs en vers fruit 

• Bladerdeeg 
• 1 appel, geschild en in kleine stukjes 
• Snufje kaneel 
• 50 g rozijnen 
• 1 eigeel 
• Vers fruit, in schijfjes gesneden 
• Citroensorbetijs 
• Slagroom (eventueel lactosevrij) 

 
1. Rol het bladerdeeg tot ½ cm dikte, snij in bruikbare kleinere plakken 
2. Wel de rozijnen in lauwwarm water 
3. Meng de appel, kaneel en rozijnen en leg dit op een plakje bladerdeeg 
4. Vouw het bladerdeeg dicht en zorg dat de randjes goed aan elkaar plakken (met een 

vork duwen of met water plakken) 
5. Smeer met een kwastje wat eigeel over de appelflap en eventueel wat suiker 
6. Bak de appelflappen op 180° 20 minuten in de oven tot ze mooi bruin kleuren 
7. Serveer met vers fruit, canelles* van citroensorbetijs en eventueel (lactosevrije) 

slagroom 
*Canelles vorm je met twee lepels. Door het ijs van de ene lepel naar de andere over te 
geven, vorm je langwerpige toefjes ijs met twee of drie zijden 
 
 
 


