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Voorgerecht Beef tataki met misodressing

Tussengerecht Warme luchtige rollade van hoender op 
zoete ajuinen met amandelen en rozijnen

Hoofdgerecht Kabeljauw met vichyssoise 
van rucola en peterselie

Dessert Tarte tatin
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Voorgerecht 
Beef tataki met               
misodressing

Beef tataki
1 kg   diamanthaas
3 el  sesamolie
3 tl  sesamzaadjes

Misodressing 
9 el sojasaus
5 el sushi azijn
4 el limoensap
7 el miso
3  teentje knoflook geperst
5 tl gember geraspt
Poedersuiker (naar smaak voor karamel-
liseren)

Garnering
zakje veldsla 
3 bosuitjes 
ijsblokjes voor de gekrulde bosuitjes

Bereidingswijze
Beef tataki
Haal het vlees uit de koeling en laat op 
kamertemperatuur komen. 
Smeer deze in met sesamolie, Laat je pan 
gloeiend heet worden en leg het stuk vlees 
in de pan. Ongeveer 1,5 minuut aan iedere 
kant. Je hebt geen boter nodig, want het 
vlees schroeit mooi dicht door de sesamo-
lie en doordat de pan gloeiend heet is. 
Haal het vlees uit de pan en laat afkoelen. 
Smeer het vlees hierna in met de sesa-
mzaadjes en een beetje zout.

misodressing 
Maak de misodressing door alle ingre-
diënten voor de saus te mengen in een 
kommetje. Marineer het vlees enige mi-
nuten in de misodressing. Vervolgens 
vacumeert Jordy het vlees beneden in de 
keuken. Aan de overgebleven dressing 
voeg je poedersuiker toe en laat dit kara-
melliseren in een pan en laat dit afkoelen. 
Dit gebruik je voor de opmaak en garner-
ing van het gerecht.
De gekrulde bosuitjes zijn een leuke 
toevoeging als garnering. Snijd de bosui in 
stukjes van ongeveer 3cm, halveer en sni-
jd hele dunne reepjes. Leg de reepjes bo-
sui in een bakje met water met ijsblokjes. 
Zo krullen ze mooi om. 
Snijd het vlees met een zeer scherp mes 
in zo dun mogelijke plakjes. Schik deze in 
een rondje over de borden.
Druppel met een eetlepel de misodressing 
over de beef tataki en garneer met een 
beetje sla in het midden en gekrulde bo-
sui.

 
 10 personen



Voorgerecht 
Warme luchtige rollade 
van hoender op zoete 
ajuinen met amandelen en 
rozijnen

Ingrediënten 
1 kg kippedijen
100 gr. eiwit gepasteuriseerd
peper
zout
2 el truffeltapanade
50 gr. bloem
Kervel

Bereidingswijze 
De kippendijen eerste schoonmaken en 
vliesjes van de kip afsnijden, vervolgens 
niet te fijn cutteren (wel structuur houden) 
In de keukenmachine met vlinder 10 mi-
nuten rustig laten draaien.
Smaakstoffen toevoegen en als laatste 
de bloem. Oprollen in 2 dunne strakke 
rollen en 1 uur op 75 graden laten stomen 
1. af laten koelen en de rollade in plakken 
snijden.

Balsamicosiroop
Ingrediënten 
4 dl Balsamico-azijn
200 gram kristalsuiker

Bereidingswijze
Doe balsamicoazijn met suiker in een pan-
netje op laag vuur en laat dit tot de helft 
inkoken onder af en toe roeren.(let op dat 
het niet aanbrandt). Af laten koelen en in 
spuitfles doen.

Zoete ajuinen met rozijnen en amandelen
Ingrediënten 
4  Ajuin - Ui
150  gram Rozijnen
100  gram Amandel

1 el  Honing
1/2 tl  Kaneel
1/2  bosje Koriander
1/2  bosje Bladpeterselie 
 Zout
scheutje Arachide olie
3 dl Sterke gevogeltebouillon

Bereidingswijze
Week de rozijnen minstens een kwartier in 
water. 
Bak de amandelen goudbruin in olie.
Pel de ajuinen en snijd ze in dunne 
reepjes.
Hak de peterselie en de koriander fijn.
Bak de ajuinen in olie gedurende een paar 
minuten op middelhoog vuur, laat ze niet 
kleuren.
Giet de rozijnen af en voeg ze toe.
Kruid met peterselie, koriander, kaneel en 
zout
Giet er een beetje sterke gevogeltebouillon 
bij.
Laat de ajuinen gaar sudderen.
Als het geheel klaar is roer je er de honing 
en de amandelen erdoor en zet het vuur 
af.

Opmaak 
Snijdt de plakken rollade van hoender om 
en om en verdeel over de borden met de 
zoete ajuinen van rozijn en amandelen en 
napperen (overgieten) met de balsamicos-
troop. Garneren met plakje kervel.
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Hoofdgerecht
Kabeljauw met 
vichyssoise van rucola 
en peterselie 

Ingrediënten 
Vichyssoise 
75 g peterselie 
110 g rucola 
15 ml olijfolie 
30 g boter 
1,5 sjalot
1,5 aardappel
750 ml kippenbouillon
100 g spinazie
150 g prei,
1 st knoflook 

Skrei 
1000 g Skrei 

Presentatie
2 Citroenen 
Parmezaan

Bereidingswijze  
Vichyssoise van rucola en peterselie 
Maak een kippenbouillon volgens 
basisreceptuur (zie op het pak). 
Breng een pan gezouten water aan de 
kook. Blancheer de peterselie en rucola en 
koel terug op goed koud (ijs) water. 
Fruit de gesnipperde sjalot in een pan met 
de boter en de olie. Voeg de fijngesneden 
knoflook en prei toe en fruit deze mee. 
Voeg de geschilde en in kleine stukjes 
gesneden aardappel toe en bak deze 5-6 
minuten (let goed op de tijd) mee tot de 
aardappel glanzend is. Giet de bouillon 
erop en laat 9-10 minuten zachtjes koken 

tot de prei en aardappel beetgaar zijn. 
Voeg de rucola, peterselie en spinazie 
toe en pureer liefst in de Thermomix 10 
– 15 minuten tot hij mooi glad is. Breng 
op smaak en houd apart, reduceer de 
vichyssoise eventueel verder tot een mooie 
dikte.

Kabeljauw
Verwarm een oven voor op 200°C. 
Portioneer de kabeljauw in 10 gelijke 
porties. Bak de kabeljauw even aan in boter 
en geef ze een kleurtje. Leg ze op een met 
bakpapier beklede bakplaat. En bak in 5-6 
minuten gaar in de oven. Haal ze uit de oven 
en presenteer ze warm.

Presenteren 
Maak citroenzeste van citroenen. Maak 
een mooie spiegel van de Vichyssoise 
op het bord. Plaats hierop de overige 
componenten: skrei,. Garneer af met 
citroenzeste en rasp er nog wat Parmezaan 
over.

 
 10 personen



Dessert
Tarte tatin

Ingrediënten 
Appel
10 Elstar appels
250 gr suiker
125 gr boter
10 aluminium bakjes
Koek
125 gr boter
125 gr witte basterdsuiker
3 gr zout
½ ei
250 gr bloem
5 gr bakpoeder
1 el water
Lak
Schillen en klokkenhuizen
van de appels
Kaneelijs
½ liter slagroom
½ liter melk
2 kaneelpijpjes
200 gr suiker
200 gr eierdooier

Bereidingswijze  
Appel  
Doe de suiker met enkele eetlepels water in 
een pan en verwarm tot er een lichte karamel 
ontstaat. Haal van het vuur en roer de boter 
erdoor (pas op voor spatten!). Verdeel de 
karamel over de aluminiumbakjes. Schil de 
appels en verwijder het klokhuis met een 
appelboor. Geef de schillen en de klokhuizen 
door aan de lak. Doe een appel in ieder bakje. 
Snij de rest van de appels in stukken de druk 
een stuk appel in het gat. Zet de bakjes 1 uur in 
een oven van 150°C.

Koek 
Doe boter, suiker en zout in de kom van de 
KitchenAid en draai tot goed gemengd. Voeg ei
toe en draai tot alles opgenomen is. Voeg 
bloem en bakpoeder toe en draai tot een mooi 
deeg. Voeg water toe en laat nog wat draaien. 
Wikkel het deeg in plasticfolie en laat 1 uur 
rusten in de koeling. Rol het deeg uit tot een 
dunne plak. Steek er rondjes uit ter grootte van 
de appelbakjes. Bak de koekjes krokant in een 
oven van 180°C in ongeveer 10 minuten.

Lak 
Doe de schillen en klokkenhuizen van de appels 
in een pan en zet onder water. Breng aan de 
kook en laat 20 minuten zachtjes koken. Zeef 
het vocht en kook het in tot stroperig. Houd 
warm.

Kaneelijs
Doe kaneelstokjes, melk en slagroom in een pan 
en breng aan de kook. Haal van het vuur en
laat 15 minuten trekken. Zeef de massa en 
voeg losgeslagen dooiers en suiker toe. Breng 
roerend tot 82°C en doe direct over in een 
bekken. Laat de massa over ijswater afkoelen 
en draai er ijs van in de machine.

Eindbewerking en presentatie
Zorg dat de appelbakjes warm zijn. Druk een 
koekje op de appel en druk en draai voorzichtig 
de appel los van het bakje (Het kan zijn dat de 
karamel aan het bakje is vastgeplakt. Doe dan 
het volgende: Draai het bakje om. Verhit de 
onderkant van het bakje met de gasbrander. 
Dat doet de karamel smelten en dan komt het 
taartje los). Haal het taartje uit de bakjes en lak 
het appeldeel met een kwastjes met appellak 
tot glanzend en leg op een bord. Leg er een 
bolletje ijs naast.
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Cotes du Rhone ‘Bout d’zan’ Mas de Libian
INFORMATIE 
Land  : Frankrijk
Producent : familie Thibon 
Regio  : Cotes dur Rhone 
Kleur   : helderrood
Druivenras  : Grenache, Syrab 
Smaak   : Helderrode wijn met klein rood fruit als kers, bos-
bes en braam in geur, de smaak heeft wat tonen van specerijen, cacao, 
zoethout en gekonfijt fruit, fijne tannines en een mooie finale. Ongefil-
terde wijn van biologische teelt.
Serveren  : Bij het voorgerecht en de zwezerik wegens de mooie 
ronde volle smaak van de wijn geen hinderlijke zware taninnen. 

Vasse Felix Filius Margaret river
INFORMATIE 
Land  : Australie
Producent  : Vase Felix 
Regio   : Margaret River 
Kleur   : lichtgeel
Druivenras : Chardonnay
Smaak   : Complexe, rijke aanzet met in de geur tropisch 
fruit, ananas, kruiden, kokos. De smaak is vol, met sappig rijk fruit o.a. 
citrus, vrij intens en goed in balans. In de afdronk veel rijp fruit, licht 
eiken en iets rokerig.
Serveren  : Bij de kabeljauw met zijn rijke saus waar waar rucola pe-
terselie en knoflook een goede tegenhanger nodig heeft.





 
 
 

 
 
 
 

WORKSHOP ZELF KOKEN MET 4-GANGEN DINER 
♥  Wilt U eens iets anders als (personeels) uitje of verjaardagsetentje? Dat kunnen we 
op een geweldige manier, naar smaak, voor u invullen. Zelf koken is natuurlijk een 
geweldige gezellige bezigheid om een top-avond te beleven. 
 
♥ Op onze bovenverdieping is een professionele (eet)keuken waar kookcursussen en 
workshops worden gegeven. In deze gezellige ruimte kunnen de eigen gemaakte 
gerechten worden genuttigd, onder het genot van een goed glas wijn, aan de klassiek 
gedekte tafel.  
 
♥  Wij bieden ook de gelegenheid dat u bijvoorbeeld zelf het voor- tussen en/of 
nagerecht voorbereid onder begeleiding van een chef-kok en dat de Jonge Halewijn 
het menu afmaakt en serveert in ons restaurant.  
 
♥  De culinaire invulling is natuurlijk heel belangrijk. Wij hebben tal van opties. In de 
bijlage een uitstekend (zelf) verzorgde maaltijd. Het kan allemaal en we voeren het 
uit zoals u het wenst! 

 
 
Informeert u gerust wij zijn u graag van dienst! 
‘tot ziens’ in De Jonge Halewijn! 
 
Duinwijklaan 46, 1942 GC Beverwijk. 
 


