
RECEPTEN

Antichello 
Prosecco DOC

Patrick Simcic 
Pavlina

Dirk Kessler 
Rotling

Hapje Antipasti Forel met appel 2 opties: 
Zoet: chocolademousse met 
frambozen 
Hartig: eendenborst met framboos

Ingrediënten • Olijven 
• Gedroogde Worst 
• Parmaham 
• Parmezaan 
• Gezouten amandelen

• 100 gram gerookte forel 
• 1 groene appel 
• Handje veldsla 
• 1/2 tl citroensap 
• 1 el mayonaise

Zoet: 
• Chocolademousse (geen pure) 
• 2 frambozen per persoon 
Hartig: 
• 1 plakje eendenborst p.p. 
• 2 frambozen p.p. 
• Gezouten pecannoten 
• Balsamicosiroop

Bereiding: • Snij de parmezaan blokjes en de 
gedroogde worst in dunne plakjes 
• Maak een plankje op met de 

verschillende ingrediënten 

• Meng de mayonaise met de 
citroensap 
• Snij de appel in plakjes van 5 mm 
• Besmeer de plakjes heel dun met 

de citroenmayonaise 
• Verdeel de veldsla over de appel 
• Maak af met een stukje forel op elk 

plakje 
• Hou evt. bij elkaar met een 

cocktailprikker

Zoet: 
• Maak een cannelletje van de 

mousse op een amuselepel 
• Snij de framboosjes in tweeën en 

positioneer ze tegen de mousse 
• Hartig: 
• Leg op elk plakje eendenborst 2 

framboosjes en maak er een rolletje 
van. 
• Plaats de pecannoot op het rolletje 
• Maak het af met een paar druppels 

balsamicosiroop

Meer
Bubbels



RECEPTEN

Melsheimer 
Reiler-Mullay Hofberg Riesling

Hervé Mathelin 
Brut Première

Mondet 
Fût de Chêne

Hapje Schnitzelhapjes met 
citroenmayonaise

Aardbeien met munt, op smaak 
gebracht met limoen

Bonbon van warm-gerookte zalm op 
een gegrild courgetteschijfje

Ingrediënten • 1 stokbrood 
• 1 schnitzel (gepaneerd) 
• 1/2 citroen 
• 3 el mayonaise 
• Peper, zout

• Klein bakje aardbeien 
• Paar blaadjes munt 
• Rasp van limoen, (of drupje 

limoensap), naar smaak

• ¼ Courgette 
• Zoete woksaus 
• 1 Warm-gerookte zalm (moot of 

snippers) 
• Sojasaus 
• Gebakken ui

Bereiding: • Rasp wat citroenschil door de 
mayonaise en breng verder op 
smaak met peper, zout en wat 
citroensap (niet te zuur) 
• Bak de schnitzel krokant en gaar 
• Snij de stokbrood in sneetjes van 

1cm dik 
• Snij de schnitzel in gelijke stukken en 

verdeel deze over de sneetjes 
stokbrood. Maak af met een likje 
van de citroenmayonaise. 

• Snijd de aardbeien in kleine stukjes 
(<5mm) 
• Hak de munt goed fijn 
• Meng de aardbeien, munt, en 

limoenrasp. 
• Laat de mix een half uurtje intrekken 
• Serveer in een glaasje of op een 

lepel

• Snij de courgette in plakjes van 
~4mm 
• Bestrijk ze met de woksaus en bak 

een mooi streepje aan beide 
kanten (grillpan). Laat afkoelen. 
• Maak de zalm los met een vork en 

roer er een paar drupjes sojasaus 
door. 
• Kneed bolletjes van de zalm en leg 

deze op de courgette. 
• Maak af met wat gebakken uitjes

Meer
Bubbels


