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Biefstuk met geraspte Mierikswortel

Biefstuk in room en madera

Biefstuk met champignons

Biefstuk met champignons, room en port

Snijd het biefstukje in reepje
Verhit intussen de boter in het pannetje en
bak daarin de biefstukje even aan.
Voeg de zure room en de mierikswortel toe.
Warm het geheel nog even door.

Snijd het biefstukje in reepjes.
Vet het pannetje een beetje in en
fruit de biefstukreepjes snel aan.
Bestrooi ze dan met wat peper en zout en
voeg de uisnippers toe.
Laat deze even meefruiten en blus het gerecht
met wat room en een scheutje madeira.

Verhit het pannetje, dat u eventueel licht
kunt invetten.Bestrooi intussen het biefstukje
met wat peper en zout en
bak het snel aan beide kanten bruin.
Doe het biefstukje over op u bord en bak daarna
de champignonplakjes even aan.
Laat ze op het biefstukje glijden.

Vet eventueel het pannetje licht in en bak daarin
het biefstukje snel bruin.
Bestrooi het daarna met peper en zout.
Voeg de champignonplakjes toe en laat die even
meebakken.Voeg een scheutje room toe en maak
het gerecht af met wat port.

1 biefstukje
1 klontje boter
peper en zout

1 eetl. losgeroerde room
1 theel. mierikswortel

1 biefstukje
peper en zout

1 theel. gesnipperde ui
scheutje slagroom
scheutje madeira

1 biefstukje
peper en zout

1 eetl. in schijfjes gesneden
champignons

1 biefstukje
peper en zout

1 eetl. in schijfjes gesneden
champignons

scheutje slagroom
scheutje port



Ria de Kock

Biefstuk met kruiden boter

Biefstuk "Carne Ascade"

Geflambeerd biefstuk garni

Vet het pannetje een beetje in en bak het
biefstukje aan beide kanten bruin.
Bestrooi het daarna met peper en zout.
Leg het partje tomaat en de kruiden boter erop
en laat het nog even bakken tot de
kruidenboter begint te smelten.

Vet het pannetje licht in en bak het biefstukje
aan beide kanten bruin. Bestrooi het met peper en
zout en doe het over op een bord.
Doe vervolgens de olijfolie in het pannetje en
fruit hierin de paprikareepjes en de uienringen.
Leg de groenten op het biefstukje en maak het
geheel af met enkele druppels tabasco.

Verhit de boter en bak hierin het biefstukje aan
beide kanten snel bruin. Bestrooi het met peper en
zout. Voeg de kleingesneden ui, paprika en
champignon toe. Laat alles meefruiten tot het vocht
verdampt is en overgiet het biefstukje met een
scheut cognac. Steek de drank aan en wacht tot de
vlammetjes gedoofd zijn. Neem het biefstukje uit het
pannetje en roer de room en madera door de groenten.

1 biefstukje
peper en zout

1 partje tomaat
1 theel. kruidenboter

1 biefstukje
peper en zout

1 theel. olijfolie
½ eetl. kleingesneden

paprika
½ eetl. dun gesneden

uiringen

1 klontje boter
1 biefstukje

peper en zout
1 theel. gesnipperde ui
1 theel. kleingesneden

paprika
1 theel. in schijfjes

gesneden champignons
scheutje cognac
1 eetl. slagroom
scheutje madera
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1 klontje boter
1 biefstukje

peper en zout
scheutje cognac

1 klontje boter
1 biefstukje

zwarte peper en zout
1 theel. gesnipperde ui
1 theel. kleingesneden

groene paprika
1 mespuntje

knoflookpoeder
1 theel. paprikapoeder
½ theel. tomatenpuree

scheutje wodka
1 eetl. slagroom

1 eetl. in reepjes
gesneden runderhaas

peper en zout
1 ei

scheutje slagroom
1 theel. scherpe mosterd

Geflambeerde biefstuk

Stroganoff à la minute

Runderhaas à la Grétha

Verhit de boter in uw gourmetpannetje en
bak het biefstukje aan beide kanten snel bruin.
Bestrooi het met versgemalen peper en zout.
Sprenkel de cognac over de biefstuk.
Steek de cognac aan en laat de vlammetjes
vanzelf doven.

Verhit de boter en bak  hierin de biefstukreepjes
snel bruin.Bestrooi ze met peper en zout.
Voeg dan de uisnippers en kleingesneden
paprika toe. Laat het geheel even zachtjes
aanfruiten. Vervolgens doet u de knoflook - en
paprikapoeder erbij en een half theelepeltje
tomatenpuree. Sprenkel de wodka erover en
steek die aan. Als de vlammetjes uitgebrand zijn
roert u er nog een lepel room door.

Vet het gourmetpannetje licht in en verhit het.
Bak de runderhaas hierin aan alle kanten bruin.
Bestrooi het vlees met peper en zout.
Kluts het ei met de room en de mosterd.
Giet zoveel van het mengsel in het pannetje
dat u nog kunt roeren zonder te morsen.
Roer het geheel met de spatel door
tot het ei begint te stollen
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1 theel. gesnipperde ui
1 klontje boter

1 plakje varkenshaas
peper en zout

scheutje slagroom
1 theel. tomatenketchup

1 theel. geraspte kaas

1 plakje varkenshaas
peper en zout

1 plakje gekookte ham
1 plakje jonge kaas

1 plakje varkenshaas
peper en zout

bloem
1 klontje boter

½ theel. gesnipperde ui
1 mespuntje

knoflookpoeder
2 mespuntjes
kerriepoeder

1 eetl. slagroom
½ eetl. mango chutney

tabasco

Varkenshaas met kaas

Gegratineerde varkenshaas

Varkenshaas met kerrie - roomsaus

Fruit de uisnipper in de boter.Voeg de reepjes
varkenshaas toe.Bestrooi met peper en zout en
laat het even bakken.Voeg de slagroom en
tomatenketchup toe en laat even sudderen.
Strooi er tenslotte de geraspt kaas over.

Bestrooi het plakje varkenshaas met wat peper en
zout. Vet het pannetje eventueel wat in en bak het
vlees aan beide kanten bruin. Leg er dan het plakje
ham en het plakje kaas over en laat de kaas smelten.

Bestrooi de varkenshaas met peper en zout en
wentel hem door de bloem. Verhit de boter in
het pannetje en bak het vlees aan beide kanten bruin.
Doe dan de uisnippers en het knoflookpoeder erbij.
Roer alles even om en voeg dan de slagroom toe.
Laat het gerecht koken tot de saus is ingedikt.
Voeg als laatste de mango chutney toe en maak het
gerecht af met zout en een druppeltje tabasco.
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Ham met kaas en ei

Zwezerik met champignons

Zwezerik met kaas en ham

Verhit het klontje boter in het pannetje, maar
laat het niet bruin worden. Leg de plak ham in
het pannetje en laat hem warm worden.
Leg dan de plak kaas erop. Wacht totdat de kaas
gaat smelten en breek dan het ei in het pannetje.
Uw gerecht is klaar als het ei gestold is.

Verhit de boter in het pannetje en bak de zwezerik
even aan. Voeg de ui toe en laat die glazig worden.
Doe dan de champignons erbij.
Laat ze bakken tot het vocht verdampt is.
Besprenkel de inhoud van het pannetje met
wat citroensap en strooi er wat peper en
zout over. Voeg een scheutje room toe en
laat alles even doorbakken.
Strooi er op uw bord wat peterselie over.

Verhit de boter in het pannetje en bak hierin
de zwezerik aan. Voeg de ham toe en strooi
er wat peper en zout over.
Leg het plakje kaas erop en laat het smelten.

1 klontje boter
1 plak ham
1 plak kaas

1 ei

1 klontje boter
1 eetl. fijgesneden

zwezerik
1 theel. gesnipperde ui

½ eetl. in schijfjes
gesneden champignons

enkele druppels citroensap
peper en zout

scheutje slagroom
fijngehakte peterselie

1 klontje boter
1 eetl. fijngesneden

zwezerik
½ theel.in kleine

dobbelsteentjes gesneden
gekookte ham
peper en zout

1 plakje jonge kaas
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Gekruimeld gehakt (basisrecept)

Gekruimeld gehakt met champignons

Verhit de boter of margarine in het
pannetje en fruit daarin de uisnippers tot
ze zacht zijn. Voeg dan het gehakt toe dat
u met behulp van het houten spateltje
kruimelt. Als de rode kleur geheel
verdwenen is doet u de fijngesneden tomaat
en de tomaten puree erbij.
Roer het even goed door met de spatel en laat
het sudderen tot het vocht grotendeels is verdampt.
Maak op smaak af met worcestersaus, tabasco,
peper en zout.

Smelt de boter of margarine en fruit hierin de
uisnippers tot ze zacht zijn. Voeg dan de
champignonplakjes toe en laat alles nog even
bakken tot het vocht verdampt is.
Voeg het gehakt toe en wrijf het fijn met de spatel.
Maak het gerecht op smaak af met peper, zout,
room, port en worcestershiresaus. Laat het geheel
nog even sudderen tot de saus war is ingedikt.

1 klontje boter of
margarine

1 theel. gesnipperde ui
1 balletje onaangemaakt

gehakt
½ gepelde en

kleingesneden tomaat
enkele druppels

worcestershiresaus
enkele druppels tabasco

versgemalen zwarte  peper
en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

1 eetl. in schijfjes gesneden
champignons

1 balletje onaangemaakt
gehakt

versgemalen zwarte peper
en zout

scheutje slagroom
scheutje port

enkele druppels
worcestershiresaus
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Gekruimeld gehakt met kerrie

Gekruimeld gehakt met paprika

Smelt de boter in het gourmetpannetje en
fruit daarin de uisnippers tot ze zacht zijn.
Voeg de kerriepoeder toe en laat dit even
meefruiten. Voeg het gehakt toe, wrijf het
kruimelig met de spatel en laat het bakken
tot het geheel verkleurd is. Doe dan de
mango chutney en de room erbij.
Laat het gerecht sudderen tot de ragout
is ingedikt. Maak het geheel op smaak af
met peper en zout.

Smelt de boter en bak daarin het ontbijtspek
glazig. Voeg dan ui, de knoflookpoeder en de
gehakte paprika toe. Laat het sudderen tot de ui
zacht wordt. Voeg het gehakt toe en wrijf het
kruimelig met de patel. Als het vocht grotendeels
is verdampt, voegt u de paprikapoeder en de
tomatenketchup toe. Roer alles met de spatel goed
door elkaar en maak het op smaak af met oregano,
tijm, peper, zout en enkele druppels
worcestershiresaus.

1 klontje boter of
margarine

1 theel. gesnipperde ui
1 mespuntje

knoflookpoeder
¼ theel. kerriepoeder

1 balletje onaangemaakt
gehakt

½ theel. mango chutney
scheutje slagroom

peper en zout

1 klontje boter of
margarine

½ eetl. in reepjes gesneden
ontbijtspek

1 theel. gesnipperde ui
1 mespuntje

knoflookpoeder
1 eetl. kleingesneden

groene paprika
1 balletje onaangemaakt

gehakt
1 theel. paprikapoeder

1 theel. tomatenketchup
1 mespuntje oregano

1 mespuntje tijm
peper en zout

worcestershiresaus
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1 klontje boter of
margarine

½ eetl. in reepjes gesneden
ontbijtspek of bacon

1 theel. gesnipperde ui of
enkel uiringen

1 plakje of enkel
dobbelsteentjes lever

peper en zout

1 klontje boter
enkele dobbelsteentjes

lever
½ eetl. gesnipperde ui
½ eetl. kleingesneden

zure appel
1 mespuntje marjolein

peper en zout

Lever met uien en ontbijtspek

Lever met appel

Verhit de boter en bak hierin het
ontbijtspek of de bacon licht uit.
Voeg de uisnippers toe en laat die
even meebakken tot ze zacht worden.
Doe de inhoud van het pannetje over
op het snijplankje. Bak dan in het
pannetje de lever snel bruin. Voeg
dan de uien met spek of bacon weer
toe en laat alles nog even sudderen.
Bestrooi het geheel met wat peper en zout.

Verhit de boter in het pannetje en bak hierin
de stukjes lever aan. Voeg de uisnippers toe en
laat het geheel even fruiten. Doe dan de appel
erbij en laat deze ook warm worden. Bestrooi het
geheel tenslotte met wat marjolein, peper en zout.
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Lever met rozijnen en room

Lever met zure roomsaus

Wel de rozijnen een dag te voren in
warm water of rum. Smelt de boter en
bak hierin de stukjes lever aan. Bestrooi
ze met peper en zout. Voeg de uisnippers,
de gewelde rozijnen, de tijm en de
versgemalen peper toe en laat dit samen
even aanfruiten. Doe dan de room erbij en
laat alles pruttelen tot de lever gaar is.
Maak het gerecht op smaak af met wat
madera en eventueel wat zout.

Verhit de boter en bak de uisnippers tot ze
goudbruin zijn. Voeg dan de stukjes lever toe en
laat ze meebakken tot ze verkleuren. Dan gaat
de zure room erbij en maakt u het geheel af met
wat citroensap, peper en zout. Laat alles nog even
doorsudderen tot de lever gaar is. Bestrooi het
geheel tenslotte met wat marjolein.

1 klontje boter
enkele dobbelsteentjes

lever
1 theel. gesnipperde ui

peper en zout
1 theel. gewelde rozijnen

of rumrozijnen
1 mespuntje tijm

versgemalen zwarte peper
scheutje slagroom

scheutje madera

1 klontje boter
½ eetl. gesnipperde ui

1 lapje lever
1 eetl. losgeroerde

zure room
enkele druppels citroensap

peper en zout
1 mespuntje marjolein
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1 klontje boter
enkele dobbelsteentjes

lever
1 theel. fijngehakte ui

enkel in vieren gesneden
champinons

peper en zout
scheutje rode port

1 klontje boter
enkele dobbelsteentjes

lever
½ theel. suiker

½ theel.
sinaasappelsnippers

enkele druppels citroensap
peper en zout

4-5 partjes manderijn
scheutje slagroom

Lever met port - roomsaus
Verhit de boter in het pannetje en bak
hierin de stukjes lever. Voeg de uisnippers
toe en laat ze meefruiten tot ze zacht zijn.
Doe dan de champignons erbij. Laat het
vocht grotendeels verdampen en bestrooi
het geheel met wat peper en zout. Voeg dan
de room toe en laat de saus indikken. Maak
op smaak af met een scheutje port,
peper en zout.

Verhit de boter in het pannetje en bak de
stukjes lever. Voeg de suiker toe en laat die
licht karamelliseren. Doe dan de sinaasappel-
snippers, het sinaasappelsap en een beetje
citroensap erbij. Maak het geheel af met wat
peper en zout. Voeg tot slot de partjes manderijn
toe en roer er een klein scheutje room door.

Lever met manderijn
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Kip met kerrie en fruitcoctail

met garnalen

Smelt de boter in het pannetje en bak het
kippenvlees zachtjes aan tot het blank is.
Voeg de uisnippers toe en fruit die mee
tot ze zacht zijn. Dan strooit u er de kerrie-
poeder, de peper en het zout bij en u voegt
de vruchten toe plus een beetje van het sap
uit het blikje. Roer de zure room los en doe
een eetlepel ervan bij het mengsel. Laat alles
even goed op temperatuur komen. Tenslotte
doet u de mayonaise erbij. De saus mag nu
niet meer koken anders schift ze.

Verhit de boter in het pannetje en fruit de
kuikenblokjes even aan. Voeg de gesnipperde
ui toe en laat die meefruiten tot hij zacht is.
Doe dan de tomatenketchup en de witte wijn
erbij en laat het geheel even sudderen tot het
vocht grotendeels is verdampt.
Voeg de slagroom toe en maak het gerecht af
met peper en zout, een druppeltje tabasco en
een theelepeltje cognac. Roer de garnalen erdoor
en laat alles op teperatuur komen.

Kip

1 klontje boter
1 eetl. in reepjes of blokjes

gesneden kuikensnitzel
1 theel. fijngehakte ui

of sjalot
2 mespuntjes kerriepoeder

peper en zout
½ eetl. fruitcoctail

(uit blik)
1 eetl. losgeroerde

zure room
1 theel. mayonaise

1 klontje boter
½ eetl. in reepjes of blokjes

gesneden kuikensnitzel
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 theel. tomatenketchup

scheutje witte wijn
1 eetl. slagroom

peper en zout
tabasco

1 theel. cognac
½eetl. gepelde garnalen
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1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui
1 theel. kleingesneden

paprika
1 lapje kipfilet

½ theel. paprikapoeder
scheutje wodka

1 eetl. losgeroerde
zure room

2 theel. tomatenketchup
zwarte peper en zout

1 theel. olijfolie
½ eetl. in stukjes gesneden

kipfilet
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 theel. fijngesneden boerenham

1 theel. in dobbelsteentjes
gesneden aubergine
1 theel. gepelde en

kleingesneden tomaat
1 mespuntje

knoflookpoeder
1 mespuntje oregano

peper en zout
fijngehakte peterselie

Kipfilet met wodka

Kip met aubergine en tomaat

Verhit de boter en fruit hierin de
uisnippers. Voeg de kleingesneden
paprika en de kipfilet toe en laat dit
zachtjes sudderen tot het vlees bijna
gaar is. Meng de paprikapoeder erdoor
en giet er wat wodka over. Steek de
wodka aan en wacht tot de vlammen
doven. Vervolgens roert u de zure room
door de inhoud van het pannetje en u
maakt het gerecht op smaak af met
tomatenketchup, peper en zout.

Verhit de olijfolie in het pannetje en fruit
de kip even aan. Voeg dan de ui toe en fruit
hem mee tot hij zacht is. Doe dan de ham,
aubergine, tomaat en de knoflookpoeder
erbij. Laat dit alles even fruiten tot de
aubergine zacht is en het vocht grotendeels
verdampt. Maak het gerecht op smaak af
met basilicum, oregano, peper en zout.
Bestrooi het tenslotte met wat fijngehakte
peterselie.
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1 klontje boter
1 lapje kipfilet
peper en zout

1 plakje boerenham
2 aspergepunten

1 plakje romige kaas

1 klontje boter
1 lapje kipfilet

1 eetl. gesnipperde ui
of sjalot

½ theel. kerriepoeder
perer en zout

scheutje slagroom
1 theel. mango chutney

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

1 lapje kipfilet
1 mespuntje knoflookpoeder

½ theel. kerriepoeder
scheutje cognac

1 eetl. fruitcoctail
1 eetl. slagroom
tabasco en zout

Kip met ham, asperge en kaas

Kip met kerrie (1)

Kip met kerrie (2)

Verhit de boter in het pannetje en bak
daarin het snitzeltje even aan. Bestrooi
het dan met peper en zout en leg het
plakje ham erop. Daarop komen dan de
aspergepunten en de kaas. Laat dit gerecht
zachtjes  bakken tot de kaas gesmolten is.

Smelt de boter in het pannetje en bak het
vlees tot het blank is. Voeg dan de fijngehakte
ui of sjalot toe en laat die meefruiten tot ze
zacht is. Strooi vervolgen de kerriepoeder,
de peper en het zout erover. Laat het nog even
pruttelen en roer er dan de room door.
Maak het geheel af met wat fijngemaakte
mango chutney.

Verhit de boter en fruit de uisnippers hierin.
Voeg dan de kipfilet toe en laat het enkele
minuten bakken. Doe de knoflook - en
kerriepoeder erbij. Roer alles goed door en
besprenkel het gerecht met cognac.
Steek de cognac aan en laat de vlammen
vanzelf doven. Dan voegt u de fruitcoctail
en de room toe en u laat de saus iets binden.
Maak het geheel tenslotte op smaak af met
tabasco en wat zout.
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1 theel. olijfolie
½ gepelde,

kleingesneden tomaat
1 theel. gesnipperde

sjalot
1 mespuntje

kniflookpoeder
enkele stukjesenkel

gefileerde vis
peper en zout

fijngehakte peterselie

enkele stukjes
gefileerde vis

enkele druppels
citroensap

1 klontje boter
scheutje droge

witte wijn
1 eetl. slagroom

1 theel. fijngehakte
tuinkruiden

(peterselie, dragon
kervel, bieslook)

Visfilet op z'n Portugees

Visfilet met tuinkruiden

Verhit de olijfolie in uw gourmet-
pannetje en smoor de tomaat, de sjalot
en de knoflook in de olie. Leg daarna
de vis erbij en bestrooi het geheel met
wat peper en zout. Laat het gerecht
zachtjes gaarsudderen en stooi er op
uw bord wat fijngehakte peterselie over.

Voor de bereiding van dit gerecht gaat u
geheel volgens het vorige recept te werk.
Pas op het allerlaatste moment voegt u
de tuinkruiden toe waardoor hun smaak
het beste behouden blijven.
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enkele stukjes gefileerde
vis

peper en zout
enkele druppels

citroensap
1 klontje boter

enkele witte druiven
scheutje witte wijn

1 eetl. slagroom

1 klontje boter
1 eetl. in schijfjes

gesneden champignons
enkele  druppels

citroensap
enkele  visfilets

peper en zout
1 eetl. slagroom

1 klontje boter
enkele  gepaneerde

visfilets
1 eetl. in schijfjes

gesneden champignons
enkele druppels

citroensap
peper en zout

Visfilet met witte wijn saus

Visfilets met champignons (1)

Visfilets met champignons (2)

Bestrooi de stukjes gefileerde vis met
wat peper en zout en sprenkel er wat
citroensap over. Verhit de boter in het
pannetje, draai het vuur laag en laat de
vis zachtjes gaar worden. Pel de druiven,
snijd ze doormidden en haal de pitjes
eruit. Voeg als de vis gaar is, een klein
scheutje witte wijn en de gehalveerde
druiven toe. Laat het vocht iets inkoken
en doe dan de room erbij. Laat de saus
iets indikken en maak het geheel af
met peper en zout.

Verhit de boter in uw gourmetpannetje
en laat hierin de champignonschijfjes
met wat citroensap erover gaar sudderen.
Bestrooi intussen de visfilets met peper
en zout. Doe ze bij de champignons in de
pan en laat de filets pruttelen tot ze gaar
zijn. Voeg dan de room toe en laat de saus
iets indikken.

Laat de boter in het pannetje bruin worden
en bak de visfilets aan beide kanten goudbruin.
Doe de vis over op een bordje en bak de
champignons. Doe ze over de vis. Sprenkel
er nog wat citroensap over en maak het gerecht
af met peper en zout.



1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 theel. grove scherpe

mosterd
1 eetl gekookte mosselen

1 theel. mayonaise
peper en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

1 mespuntje
knoflookpoeder

1 eetl. gekookte mosselen
½ eetl. mayonaise

peper en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

1 theel. mosterd
1 mespuntje

knoflookpoeder
1 theel. fijngehakte

peterselie
1 eetl. gekookte mosselen

1 eetl. geraspte kaas

Mosselen met mosterdsaus

Mosselen met knoflooksaus

Mosselen à l'Escargot

Laat de boter goed heet worden en fruit
hierin de uisnippers en de mosterd. Voeg
dan de mosselen toe en laat ze even
bakken. Doe als laatste de mayonaise erbij en
roer alles goed door elkaar. Het gerecht mag
dan  beslist niet meer koken anders gaat het
schiften. Maak het op smaak af met wat
peper en zout.

Verhit de boter en fruit de gesnipperde ui of
sjalot. Voeg de knoflookpoeder en de mosselen
toe en laat alles even aanbakken. Doe dan de
mayonaise erbij, roer alles goed door, maar
laat het beslist niet meer koken.

Smelt de boter in uw gourmetpannetje en
fruit hierin de uisnippers even aan. Voeg
de mosterd, knoflookpoeder en peterselie
toe en laat dit allemaal even meefruiten.
Doe dan de mosselen erbij en bestrooi ze
als ze warm zijn met geraspte kaas.

mosterd

mayo

Ria de Kock
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TOMATEN-

KETCHUP

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 mespuntje knoflookpoeder

2 mespuntjes kerriepoeder
1 eetl. gepelde garnalen

1 eetl. slagroom
1 theel. mango chutney

tabasco
peper en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

1 eetl. gepelde garnalen
scheutje whiskey

1 theel. tomatenketchup
tabasco en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 eetl. gekookte mosselen

scheutje cognac
1 theel. tomatenketchup

tabasco en zout

Garnalen Malabar

Garnalen New Orleans

Mosselen Américaine

Verhit de boter in het pannetje en fruit
de ui - of sjalotsnippers hierin aan. Voeg
de knoflook - en kerriepoeder toe. Doe de
de garnalen erbij. Als ze warm zijn overgiet
u ze met een scheutje cognac en dat steekt u
aan. Laat de vlammen uit zichzelf doven.
Voeg dan de room en de mango chutney toe
en maak het geheel af met wat tabasco en zout.

Verhit de boter en fruit de uisnippers hierin even
aan. Voeg de garnalen toe en laat ze goed warm
worden. Giet de whiskey erover en steek ze aan.
Laat ze uitbranden en maak het gerecht daarna op
smaak af met een theelepel tomatenketchup, een
druppeltje tabasco en wat zout.

Verhit de boter en fruit de ui - of sjalotsnippers
aan. Voeg de mosselen toe en laat ze even goed
warm worden. Giet de cognac erover en steek
het aan. Als de vlammetjes gedoofd zijn, maakt
u het gerecht af met tomatenketchup, tabasco en
wat zout.
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TOMATEN-

KETCHUP

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 mespuntje knoflookpoeder

2 mespuntjes kerriepoeder
1 eetl. gepelde garnalen

1 eetl. slagroom
1 theel. mango chutney

tabasco
peper en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

1 eetl. gepelde garnalen
scheutje whiskey

1 theel. tomatenketchup
tabasco en zout

1 klontje boter
1 theel. gesnipperde ui

of sjalot
1 eetl. gekookte mosselen

scheutje cognac
1 theel. tomatenketchup

tabasco en zout

Garnalen Malabar

Garnalen New Orleans

Mosselen Américaine

Verhit de boter in het pannetje en fruit
de ui - of sjalotsnippers hierin aan. Voeg
de knoflook - en kerriepoeder toe. Doe de
de garnalen erbij. Als ze warm zijn overgiet
u ze met een scheutje cognac en dat steekt u
aan. Laat de vlammen uit zichzelf doven.
Voeg dan de room en de mango chutney toe
en maak het geheel af met wat tabasco en zout.

Verhit de boter en fruit de uisnippers hierin even
aan. Voeg de garnalen toe en laat ze goed warm
worden. Giet de whiskey erover en steek ze aan.
Laat ze uitbranden en maak het gerecht daarna op
smaak af met een theelepel tomatenketchup, een
druppeltje tabasco en wat zout.

Verhit de boter en fruit de ui - of sjalotsnippers
aan. Voeg de mosselen toe en laat ze even goed
warm worden. Giet de cognac erover en steek
het aan. Als de vlammetjes gedoofd zijn, maakt
u het gerecht af met tomatenketchup, tabasco en
wat zout.
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1 theel. in reepjes
gesneden ontbijtspek

1 eetl. preiringen
1 eetl. garnalen

versgemalen peper

1 klontje boter
1 eetl. fijngesneden

rode paprika
¼ in zeer fijne reepjes

gesneden lombok
(zonder pitjes)

1 eetl. gepelde garnalen

½ theel. slaolie
½ eetl. gesnipperde ui

1 eetl. gepelde garnalen
1 mespuntje maïzena

scheutje ketjap
scheutje sherry

peper en zout

Garnalen met prei en ontbijtspek

Garnalen met paprika en pepers

Garnalen in sojasaus

Bak het ontbijtspek zachtjes uit in het
pannetje. Voeg, als het spek glazig is,
de preiringen toe en laat die even meefruiten.
Voeg tenslotte de garnalen toe en laat die
even warm worden, alvorens het geheel
te bestrooien met wat versgemalen peper

Verhit de boter in het pannetje en bak hierin
de paprikasnippers aan. Voeg de flinterdunne
reepjes lombok toe en tenslotte de garnalen.
Laat alles goed warm worden. Strooi er
eventueel wat zout op.

Verhit de slaolie in uw gourmetpannetje en
fruit hierin de uisnippers. Voeg de garnalen toe
en vervolgens de maïzena. Schep het geheel
goed om. Blus dan met een scheutje ketjap en
wat sherry en maak het gerecht op smaak af
met wat peper en zout.
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1 klontje boter
enkele gepaneerde visfilets

1 eetl. mosselen
1 eetl. tomatenketchup

tabasco
scheutje cognac

1 klontje boter
enkele gepaneerde visfilets
1 theel. gesnipperde sjalot

½ theel. kerriepoeder
1 theel. mango chutney

1 eetl. losgeroerde
zure room

peper en zout

enkele visfilets
peper en zout

enkele druppels citroensap
1 klontje boter

1 eetl. slagroom
1 theel. geraspte kaas

Visfilets met mosselen

Visfilets met kerriesaus

Visfilets met kaassaus

Verhit de boter en bak hierin de
visfilets aan beide kanten goudbruin.
Doe ze over op uw bord.
Verhit de mosselen snel in het pannetje
en voeg de tomatenketchup toe. Maak het
geheel op smaak af met tabasco en een klein
scheutje cognac. Daarna giet u de mosselen
met de saus over de visfilets.

Verhit de boter en bak de filets aan beide
kanten bruin. Leg ze op uw bord. Draai de
vlam van uw gourmetstel zo laag mogelijk.
Fruit de sjalotsnippers aan, strooi de kerrie-
poeder erbij en laat het geheel even sudderen.
Voeg de mango chutney en de zure room toe
en laat die warm worden. Maak de saus op
smaak af met wat peper en zout en giet die
over de filets.

Bestrooi de filets met peper en zout en
sprenkel er wat citroensap over. Verhit de boter
in uw gourmetpannetje en laat hierin de filets
langzaam gaar sudderen. Voeg de room toe en
laat de saus iets indikken. Strooi er tot slot de
geraspte kaas over en laat die smelten.
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Geflambeerde manderijn

Geflambeerde banaan

Geflambeerde vruchtjes

Verhit de boter en laat hierin de suiker
karamelliseren. Voeg dan het citroen -
manderijnsap toe en roer totdat de suiker
geheel is opgelost. Doe de manderijnpartjes
erbij en laat ze goed heet worden. Giet er
tot slot cognac en de Grand Marnier overheen
en steek het aan. Laat de vlammetjes vanzelf
doven.

Verhit de boter en karamelliseer hierin de
suiker. Voeg het citroen - en het
sinaasappelsap toe en roer tot de suiker is
opgelost. Doe dan de plakjes banaan erbij
en laat het geheel goed heet worden. Giet de
rum en de Grand Marnier over de banaan
en steek het aan. Wacht tot de vlammetjes
vanzelf weer doven.

Verhit de boter in uw gourmetpannetje
en laat hierin de suiker karamelliseren.
Voeg dan de citroen - en vruchtensap toe
en roer tot de suiker geheel is opgelost.
Doe dan de fruitcoctail erbij. Wacht even
tot het sap is ingedikt. Giet een scheutje
cognac en een scheutje Kirschwasser over
de vruchtjes en steek ze aan.
Wacht tot de vlammetjes vanzelf doven.

1 klontje boter
2 afgestreken theel. suiker

1 theel. citroensap
scheutje manderijnsap

1 eetl. manderijnpartjes
scheutje cognac

scheutje Grand Marnier

1 klontje boter
2 afgestreken theel. suiker

1 theel. citroensap
scheutje sinaasappelsap

¼ in plakjes gesneden
banaan

scheutje rum
scheutje Grand Marnier

1 klontje boter
2 afgestreken theel. suiker

1 theel. citroensap
scheutje vruchtensap

1 eetl. fruitcoctail
scheutje cognac

scheutje Kirschwasser
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1 klontje boter
2 afgestreken theel. suiker

1 theel. citroensap
scheutje kersensap

1 eetl. kersen op sap
scheutje cognac

scheutje Kirschwasser
scheutje Cherry Marnier

1 eetl. stijfgeklopte
slagroom

1 klontje boter
1 eetl. flenjesbeslag

2 afgestreken theel. suiker
1 theel. citroensap

1 eetl. sinaasappelsap
scheutje cognac

scheutje Grand Marnier
of een ander soort

sterke likeur
1 bolletje vanille -

roomijs

1 klontje boter
½ banaan

evenveel plakje bacon als
partjes banaan

Geflambeerde kersen

Geflambeerde flensjes

Banaan met bacon

Verhit de boter en karamelliseer hierin
de suiker. Voeg het citroen - en kersen-
sap toe en roer tot de suiker geheel is
opgelost. Voeg de kersen toe en laat
ze goed heet worden. Giet er vervolgens
de cognac en het Kirschwasser over en
steek het aan. Als de vlammetjes weer
gedoofd zijn, voegt u de Cherry Marnier
toe met slagroom.

Verhit wat boter en bak van het beslag
een dun flensje aan één kant. Vouw het in
vieren en leg het zolang op u bord. Smelt
de rest van de boter en karamelliseer de
suiker hierin. Voeg citroen - en sinaasappel-
sap toe, roer tot de suiker is opgelost en laat
het sap indikken. Verwarm het flensje hierin
opnieuw. Voeg de cognac en de likeur toe en
steek het aan. Als de vlammetjes gedoofd zijn
legt u het flensje weer op uw bord met het
bolletje ijs erop. Giet het sap erover.

Snijd de banaan in stukken en omwikkel
deze stukken met bacon. Prik de bacon vast
met een coctailprikkertje. Bak de bananenparten
rondom totdat de bacon goudbruin en knapperig is.
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