
HET KLEINE
PARADIJS

M E N U  ( T H U I S  R E S T A U R A N T )

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

TOETJE



GEGRATINEERDE
CHAMPIGNONS
MET CARPACCIO

 
Oven: 200 graden
Bereidingstijd: 15 min.
Bakken: 4 min

Dit heb je nodig
voor 4 personen:
20 kastanje
champignons
2 eetlepels paneermeel
4 eetlepels peterselie,
fijngehakt
1 teen knoflook, geperst
2 eetlepels geraspte
kaas 48+
1 eetlepel olijfolie
2 verpakkingen
carpaccio
(met dressing,
pijnboompitjes en
kaas)

Zo maak je het:

Trek of snijd de steeltjes uit de champignons.
Meng voor de gratin alle ingrediënten in een kom goed door
elkaar. Verdeel dit mengsel met een theelepeltje of druk met
je vingers het mengsel in de champignon.

Zet de oven op grillstand en laat de champignons in 10
minuten warm worden en goudbruin kleuren.

Serveer per bordje 5 champignons en leg er de plakjes
carpaccio omheen. Besprenkel de carpaccio met de
meegeleverde dressing en strooi er wat pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas over.

 
 



SALADE VAN
EENDENBORST-
FILET MET MANGO EN
KOMKOMMER

 

Bereidingstijd: 10 min. 
Oven: 180 graden
Bereidingstijd: 15 min.
Bakken: 40 min

Dit heb je nodig
voor 4 personen:

200 g plakjes gerookte
eendenborstfilet
1 bakje mango stukjes
4 radijsjes, in plakjes
2 snack komkommer,
in stukjes
1/3 kropsla

Voor de dressing:
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels honing
1 pers sinaasappel,
Uitgeperst

Zo maak je het:

Klop alle ingrediënten voor de dressing door elkaar.
Meng de dressing goed door alle ingrediënten van de salade.
Snij eventueel de mangoblokjes iets kleiner.
Schik de salade mooi op een bord.
.

 
 



PLAATTAART MET
GROENTEN

 



Oven: 180 graden
Bereidingstijd: 15 min.
Bakken: 40 min.

Dit heb je nodig
voor 8 stukken:
2 gele penen
2 paarse penen
2 kleine wortels
2 kleine pastinaken
2 portobello’s, in
plakken
1 bakje
kastanjechampignons
(250 g), in plakjes
gesneden
2 verpakkingen
Tante Fanny vers
flamm¬ku¬chen¬deeg
(520 g)
200 g geraspte kaas 48+
100 ml crème fraîche
2 klontjes boter
4 eieren
250 ml slagroom
3 takjes tijm
2 takjes rozemarijn
2 eetlepels olijfolie
Peper en zout

Zo maak je het:

Snijd de penen en wortels over de lengte doormidden. Snijd
de pastinaak over de lengte in plakken van 1 cm. Verwarm de
groenten in een beetje olijfolie in een grillpan of koekenpan
8 minuten op halfhoog vuur.

Bak de portobello’s en de champignons in een andere pan
met de klontjes boter 4 minuten op hoog vuur. Breng op
smaak met peper en zout.

Bekleed een bakplaat van 30 x 40 met bakpapier, beleg met
het flammkuchendeeg of bladerdeeg en bestrooi met de
geraspte kaas. Doe de bodem met de kaas voor 5 minuten in
de oven.

Meng de crème fraîche, eieren, slagroom met een mixer.
Beleg de deegbodem met de groenten en paddenstoelen
en giet het roommengsel erover. Druk de rozemarijn en tijm
ertussen en bak de taart 35 minuten in de oven tot de vulling
is gestold.

Voor het consumeren dienen de gasten zelf de takjes rozemarijn
en tijm te verwijderen.

 



VARKENSHAAS EN
WARME PEER MET
BRIE

 



Oven: 180 graden
Bereidingstijd: 15 min.
Bakken: 40 min.

Dit heb je nodig
voor 4 personen:
1 varkenshaas
(ca. 300 g)
4 handperen
1 eetlepel kersenjam
1/2 theelepel gedroogde
Italiaanse kruiden
50 ml (rundvlees)
bouillon van een
bouillonblokje
4 kleine plakjes brie
Boter
Peper en zout

Zo maak je het:

Halveer de peren. Schep met een lepeltje een kuiltje in de
peren. Meng de jam met de Italiaanse kruiden en vul de peer
hiermee. Plaats de peren in een ovenschaal voor 20 minuten.
Leg 10 minuten voor de bereidingstijd de brie op de peer en
laat deze smelten.

Bestrooi de varkenshaas met wat peper en zout. Smelt een
klontje boter in de pan. En bak de varkenshaas op hoog vuur
rondom in 1 minuut. Ze vervolgens het vuur laag en bak nog
10 minuten. Haal de varkenshaas uit de pan en omwikkel hem
met wat aluminiumfolie.

Giet bij de jus van de varkenshaas een klein beetje bouillon
en een theelepel kersenjam. Laat deze saus iets inkoken. Haal
de varkenshaas uit de folie en snijd in plakken van ca. 1 cm dik.
Snijd de varkenshaas in plakken en besprenkel met de saus.
Haal de peer uit de oven en serveer deze bij de plakjes
varkenshaas.

 
 



WRAP MET
KIPSHOARMA

 

Bereidingstijd: 10 min.

Dit heb je nodig
voor 2 wraps:
2 bietenwraps
100-150 g kipshoarma
2 handjes veldsla
1 rode paprika, in
blokjes gesneden
1/2 komkommer, in
blokjes gesneden
Olijfolie
Voor de knoflooksaus:
1 eetlepel zuivelspread
light
1 eetlepel Griekse
yoghurt
1/2 teentje knoflook,
geperst
Zout en peper
Verse peterselie

Zo maak je het:

Bak de wrap in een ingevette koekenpan op laag vuur in
ongeveer 2 minuten (halverwege keren) tot hij goudbruin ziet.
Bak intussen in wat olijfolie in een koekenpan de kipshoarma
gaar.

Meng de ingrediënten voor de knoflooksaus door elkaar.
Beleg de wrap met de shoarma, sla, paprika en komkommer
en breng op smaak met je zelfgemaakte knoflooksaus.
Gebruik de overige sla en komkommer als salade.

 
 

speciaalvoor de kindderen



KABELJAUW
MET SERRANOHAM
EN DRAGONSAUS

 
Zo maak je het:
Pluk de blaadjes van de dragon los en hak of knip ze fijn.
Bewaar een paar blaadjes voor de garnering.

Schenk de kookroom in een steelpan en voeg de dragon toe.
Roer goed. Laat de saus nog 2-4 minuten zachtjes inkoken
tot de gewenste dikte. Breng op smaak met peper en zout.

Zet een koekenpan op laag vuur en voeg een beetje olijfolie
toe. Leg nu de kabeljauw voorzichtig in de pan. Laat de
kabeljauw rustig aan garen. Ongeveer 4-5 minuten per kant.
Als de kabeljauw aan de zijkant bijna helemaal wit is (dus
gegaard) dan mogen ze worden omgedraaid.

Nu kun je de borden opmaken. Begin met 2 lepels saus en
plaats hier de vis op. Drapeer de serranoham op de vis. Maak
het bordje af door een paar blaadjes dragon op de ham te
leggen.

 
 

Oven: 225 graden
Bereidingstijd: 10 min.
Bakken: 20 min..

Dit heb je nodig
voor 4 personen:
4 stukjes kabeljauw
(150 g)
4 plakken serranoham
Voor de dragonsaus:
1 bakje verse dragon
(15 g)
250 ml kookroom
light (bijv. Blueband
Finesse)

Tip: Dit gerecht kan ook prima als tussengerecht gemaakt worden. 
Halveer dan alle ingrediënten. 



FRAMBOZENPUREE 
MET KWARK EN
SLAGROOM

 
Bereidingstijd: 10 min.

Dit heb je nodig
voor 4 glazen:
200 gram frambozen,
(diepvries)
1 bakje frambozen vers
(125 g)
8 eetlepels Griekse
yoghurt
4 eetlepels slagroom
(kant -en klaar
geklopt)

Zo maak je het:
Ontdooi de frambozen 1 minuut in de magnetron op 600
W. of doe in een steelpannetje. 

Doe de frambozen in de blender. Blend of gebruik een
staafmixer om alles tot een gladde massa te maken.
Roer de Griekse yoghurt voorzichtig door de slagroom.

Vul de glazen met 1 eetlepel frambozenmengsel. Vervolgens
2 eetlepels yoghurt slagroom mengsel. Weer een lepel
frambozen en als laatste weer 2 eetlepels yoghurt-slagroom.
Bovenop vul je de glazen met verse frambozen.

 
 

Je kunt de glaasjes nog
versieren door wat

kokosrasp en verse munt
over de frambozen te

strooien.


