
 

Amuse en 4-gangen keuzemenu met receptuur en bijpassende wijnen 
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Paasmenu 2012 van Uw Topslijter Frans Muthert 

Menu 
 
 
 

***Amuse*** 
Tempura van Hollandse groenten 

 
***Voorgerecht*** 

Carpaccio (met witte truffel) 
of 

Prei sushi met avocado en garnalen 

 
***Tussengerecht*** 

Eggs benedict met gegrilde groene asperges en gerookte zalm 
of 

Salade van voorjaarsgroenten met gerookte kip 

 
***Hoofdgerecht*** 

Lamsrack met een mosterdkruiden korst 
of 

Gegrilde tonijn met venkelsalade 

 
***Dessert*** 

Gratin van rode vruchten 
of 

Panna cotta van Griekse yoghurt met honingcitroensaus 
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Amuse 
 

 
Tempura van Hollandse groente 
 
Ingrediënten (4 personen): 

 ½  winterwortel, geschild en in plakken gesneden 

 ½  rode paprika, in repen gesneden 

 ½  groene paprika, in repen gesneden 

 ½  stronk broccoli, in kleine roosjes 

 ½  courgette, in plakjes gesneden 

 100 gr kleine grotchampignons 

 Zout  

 Peper 

 1 geklopt ei 

 250 ml ijskoud water 

 2 el droge wijn 

 250 gr patent bloem 
 
Bereidingswijze: 
Meng het geklopte ei met het ijskoude water en de wijn. Voeg de bloem toe en klop het mengsel 
heel snel tot een glad beslag.  Zorg er hierbij voor dat de bloem snel maar beheerst door het ijswater 
geklopt wordt en laat het beslag niet te lang slaan. 
Haal de verse, in stukken gesneden groenten door het beslag en frituur het in arachideolie van 180 
graden tot het goudbruin en knapperig is. Leg op keukenpapier en bestrooi met zout en peper. 
Serveer eventueel met Griekse yoghurt met tuinkruiden. 
 
Wijnadvies: 
De Lanson Brut Black Label doet het uitstekend bij dit gerecht dat zowel als amuse alsmede als 
voorgerecht gepresenteerd kan worden. Het droge combineert goed met de knapperigheid en lichte 
vettigheid van de tempura. Tip, drink een brut champagne zo vers mogelijk, hij wordt echt niet beter 
door hem te laten liggen. 
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Voorgerecht 
 

 
Carpaccio 
 
Ingrediënten (4 personen): 

 550 gr Ossenhaas 

 1 witte truffel (indien niet verkrijgbaar 4 champignons en truffelolie) 

 Fleur de sel 

 Versgemalen zwarte peper 

 25 gr vers geschaafde Parmigiano Reggiano 

 Olijfolie extra vergine 
 
Bereidingswijze: 
Laat de Ossenhaas in plakjes snijden door uw slager. Let op vooral niet te dun! Of doe dit thuis zelf 
met een snijmachine of vlijmscherp vleesmes. Zorg er ook voor de Ossenhaas op kamertemperatuur 
is bij het serveren. 
Leg op ieder bord een mooie krans van plakjes Ossenhaas en strooi hier royaal peper, en een klein 
beetje zout, over. Snijd de champignons (of verse witte truffel) in flinterdunne plakjes en strooi deze 
over het vlees. Schaaf tenslotte met een kaasschaaf krullen Parmezaanse kaas en strooi die over de 
Ossenhaas. 
Besprenkel voor het serveren naar smaak met olijfolie. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit simpele doch beroemde en geliefde Italiaanse gerecht  een glas Bosschendal SMV – 
Shiraz Mourvèdre Viognier. Deze rode wijn uit het Zuid-Afrikaanse Franschoek is een fusion van 
Shiraz met 3 maanden houtrijping (83%) en Mourvèdre (10%) en Viognier (7%). 
Door het gebruik van de drie druivensoorten uit de Rhône is deze wijn prachtig in balans. De Shiraz 
verzorgt de kruidigheid, de Mourvèdre zorg voor de aroma’s van sappige rijpe pruimen, rode kersen 
en moerbeien en de Viognier brengt de aantrekkelijke witte florale tonen en lichte anijssmaak. Het 
combineert geweldig met dit eenvoudige gerecht van goed, rauw rood vlees en een mooie lichte 
kaas en truffel smaak. Je hebt het idee dat de Ossenhaas nog sappiger en zachter is. 
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Voorgerecht 
 

 
Prei-sushi’s met avocado en garnalen 
 
Ingrediënten (4 stuks): 

 75 gr Japanse of Surinaamse rijst 

 ½ el Japanse rijstazijn of zachte, blanke azijn 

 Mespunt suiker 

 Mespunt zout 

 Enkele preibladeren 

 Wasabi of geraspte mierikswortel uit een potje 

 ¼ avocado in reepjes 

 2 grote gepelde garnalen 
 
Bereidingswijze: 
Kook de rijst met ca. 1 ½ dl water in circa 20 minuten gaar. Laat de rijst enkele minuten nastomen. De 
rijst moet kleverig zijn maar niet papperig. Klop de azijn met de suiker en het zout door elkaar en 
schep door de rijst. Spreid de rijst uit en laat hem afkoelen. 
Dompel de preibladeren enkele minuten in kokend water en spoel ze met koud water af. Snijd de 
bladeren in 2 mooie stukken van 15 cm en spreid ze elk op een sushimatje of een stuk folie uit. 
Verdeel de rijst erover en houd aan de brede kant circa 2 cm vrij.  
Bestrijk de rijst met wat wasabi (niet te veel!) of mierikswortel. Halveer de garnalen en leg ze met de 
reepjes avocado op de rijst. Rol de prei met behulp van het matje of de folie op en snijd de rol in 4 
stukken. 
 
Wijnadvies: 
De Lanson Brut Black Label past uitstekend bij verschillende bekende oosterse hapjes. Onder andere 
tempura, maar zeker ook bij sushi.  Het combineert goed met het lichte zuurtje van de azijn en de 
smeuïge rijst. Tip, drink een brut champagne zo vers mogelijk, hij wordt echt niet beter door hem te 
laten liggen 
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Tussengerecht 
 

 
Eggs Benedict met groene asperges en zalm 
 
Ingrediënten (4 personen):  

 250 gr groene asperges 

 150 gr boter 

 6 eieren 

 2 tl mosterd 

 5 el azijn 

 100 gr gerookte zalm 

 Olijfolie 

 Zout 

 Versgemalen peper 

 4 dikke sneetjes Boule Beurre (stevig Frans witbrood) 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de houtige onderkant van de asperges en kook deze in water met zout in ongeveer 3 minuten 
beetgaar en laat daarna uitlekken. Smelt ondertussen de boter in een steelpan op laag vuur. 
Splits 2 eieren en meng de dooiers met de mosterd en 1 el azijn in de keukenmachine tot een 
gebonden lichtgekleurde massa. Meng tijdens het malen de boter er druppelsgewijs door tot een 
saus met de dikte van mayonaise. Breng daarna op smaak met peper en zout. 
Besprenkel de sneetjes met een klein beetje olijfolie en grill deze aan beide kanten in een grill pan 
totdat er mooie bruine grillstrepen ontstaan. Breng ondertussen een pan met 6 cm water aan de 
kook en voeg hier 4 el azijn aan toe. Maak vervolgens met een lepel een draaikolk in het water en 
breek er 1 ei boven. Pocheer 3 minuten en herhaal daarna met de overige 3 eieren.  
Beleg het geroosterde brood met de zalm en daar bovenop een gepocheerd ei, schep de saus erover, 
bestrooi naar smaak met zout en peper en lag er als laatste de asperges schuin over en besprenkel 
met het laatste beetje saus. 
 
Wijnadvies: 
Schenk bij dit klassieke gerecht een glas Callia Torrontes.  Deze Argentijnse wijn past niet alleen qua 
kleur heel mooi bij dit gerecht maar bied ook een goed tegengewicht aan de vettige zalm en 
Hollandaise saus. Een mooie frisse, bloemige wijn die dit gerecht de juiste balans geeft. Serveer erg 
koud. 
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Tussengerecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salade van voorjaarsgroenten en gerookte kip 
 
Ingrediënten (4 personen): 

 200 gr bloemkool 

 200 gr tuinerwtjes 

 200 gr bospeen 

 1 rode paprika 

 250 gr gerookte kip 

 75 gr bacon 

 6 el mayonaise 

 Verse platte peterselie 

 Verse bieslook 

 1 limoen 

 ½  Spaanse peper 

 Zout  

 Versgemalen zwarte peper 
 
Bereidingswijze: 
Maak de groenten schoon, snijd de bloemkool in kleine roosjes, snijd de worteltjes in schuine plakjes 
en de paprika in kleine blokjes en de Spaanse peper in flinterdunne ringetjes. Blancheer de 
bloemkool in ruim kokend zout water gedurende ongeveer 4 minuten en de wortel en tuinerwtjes 
ongeveer 2 minuten en spoel ze daarna af met koud water. 
Snijd de kip in blokjes en bak de bacon in een droge koekenpan krokant uit en verkruimel het. 
Roer de mayonaise los en voeg om te verdunnen eventueel een klein beetje melk toe. Voeg hieraan 2 
eetlepels fijngehakte kruiden naar smaak toe. Breng verder op smaak met zout,  versgemalen zwarte 
peper, limoenrasp en een klein beetje limoensap. Voeg als laatste de Spaanse peper ringetjes toe en 
laat daarna een half uur staan om de smaken in te laten trekken. 
Schep alle groenten door elkaar en voeg langzaam de mayonaise toe. Portioneer in hoopjes op vier 
borden en serveer met vers geroosterd bruin brood. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit gerecht de Topslijter jaarwijn 2012. De Jardin Des Cigales Sauvignon gaat perfect bij 
groenten en licht pittige smaak. Deze lekker fruitige en intense frisse wijn past daarom perfect en 
brengt de balans tussen het zoute van de gerookte kip en bacon, het pittige en de zachte smaak van 
voorjaarsgroenten. 
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Hoofdgerecht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lamsrack met een mosterd-kruidenkorstje op een stamppotje van 
spinazie 
 
Ingrediënten (6 personen): 

 1 ¼ kg lamsrug met bot 

 20 gr zachte boter 

 125 ml rode wijn 

 125 ml crème fraîche 

 Maïzena 

 1 ei 

 2 el kruidenmosterd 

 1 el fijngehakte verse tijm 

 2 el fijngehakte verse peterselie 

 3 sneetjes witbrood zonder korst 

 500 gr kruimige aardappelen 

 200 gr spinazie 

 Roomboter 

 Melk 

 35 gr geraspte oude kaas 

 1 ui 

 50 gr roomboter 

 Zout  

 Versgemalen peper 
 
Bereidingswijze: 
Doe de sneetjes brood samen met de tijm, peterselie, mosterd en ei in de keukenmachine en mix tot 
een mooi kruidenkorstje ontstaat. Bestrooi de lamsrug met zout en peper en leg met de vleeskant 
naar boven in een braadpan en bestrijk met de boter. 
Braad het vlees onafgedekt ongeveer 15 minuten in een op 170 graden voorverwarmde oven. Haal 
het vlees hierna uit de oven en verdeel de kruidenmassa over het vlees. Voeg de crème fraîche en de 
helft van de rode wijn toe en braad onafgedekt nog eens 40 minuten in de oven. 
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Roer vervolgens de overige rode wijn door de fond en bind af met aangelengde maïzena. Snijd hierna 
het kruidenkorstje in de lengte door en maak het vlees met een scherp mes los van het bot. 
Bereid tegelijkertijd de spinazie stamppot door de aardappelen gaar te koken in zout water en de 
gesneden ui kort aan te fruiten. Was en droog de spinazie en snijd deze vervolgens in kleinere 
stukken. Pureer de aardappelen en voeg hieraan de ui, de roomboter en melk toe totdat een mooie 
zachte puree ontstaat. Meng hierdoor de gesneden spinazie en breng op smaak met zout en 
versgemalen peper. Serveer door in een grote kookring een mooi hoopje stamppot te maken. 
Verwijder vervolgens de kookring en verdeel de  lamsrack over de borden, garneer daarna met de 
saus. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit mooie lentegerecht een glas Las Huertas Cabernet Sauvignon. Deze Chileense rode 
wijn die onder het label van Domaines Baron de Rothschild geproduceerd wordt combineert niet 
alleen goed met lamsvlees maar ook met het pittige van de mosterd in de kruidenkorst. Deze wijn 
heeft een complexe maar elegante smaak waarin cassis, kruiden en tannines elkaar perfect 
aanvullen. Deze wijn combineert ook erg goed met een pittig kaasplankje na het eten of tijdens de 
borrel. Serveer op 16 graden. 
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Hoofdgerecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegrilde tonijn met venkelsalade en gestoofde witte bonen 
 
Ingrediënten (4 personen): 

 4 moten verse tonijn 

 2 venkelknollen 

 koolraap 

 2 tenen knoflook 

 Olijfolie 

 1 citroen 

 Kappertjes 

 1 bakje postelein 

 1 stengel bleekselderij 

 1 blik boterbonen 

 Zout  

 Versgemalen peper 

 Klontje boter. 
 
Bereidingswijze: 
Begin met de bereiding van de venkelsalade. Ontdoe hiervoor de venkelknollen van lelijke stukken en 
snijd ze daarna in hele dunne reepjes op de mandoline. Maak naar smaak van olijfolie, citroensap en 
een half teentje fijngewreven knoflook een vinaigrette en laat de reepjes daar even in trekken. 
Snijd voor de bonenstoof een stengel bleekselderij zeer fijn en zet deze in een pan aan met een 
knoflook en een paar druppeltjes olijfolie. Voeg als de bleekselderij glazig wordt de uitgelekte bonen 
toe en laat samen kort doorstoven. Zorg dat de bonen op smaak komen maar niet kapot koken. 
Doe de venkelreepjes in een slacentrifuge om zo de vinaigrette er iets af te slaan. Vermeng ze daarna 
met kappertjes en blaadjes postelein en leg in mooie hoopje op een bord. 
Voeg een klontje boter toe aan de bonen en laat deze nog even staan. Smeer ondertussen de 
tonijnmoten in met olijfolie, bestrooi deze met zout en peper en gril deze in een gloeiend hete gril 
pan ongeveer 1,5 minuut aan beide kanten.  
Leg de tonijnmoten op het bord naast de salade en verdeel als laatste de bonenstoof over de borden. 
 
Wijnadvies: 
De Clos du Roy Sancerre is de ideale combinative bij dit zachte en groene gerecht. Deze Sauvignon 
Blanc is een frisse wijn met prachtige zuren die goed samengaan met de tonijn en de venkel. Het 
verstevigd de zachte anijssmaak van de venkelsalade en blijft goed staan bij de grillsmaak van de 
Tonijn. 



Paasmenu 2012 van Uw Topslijter Frans Muthert 

Dessert 
 

 
Gratin van rode vruchten 
 
Ingrediënten (4 personen): 

 2 eieren 

 1 eidooier 

 ½ liter room 

 50 gr suiker 

 300 gr broyage 

 1 bakje aardbeien 

 1 bakje frambozen 

 1 bakje jeneverbessen 

 1 bakje blauwe bosbessen 

 8 el frambozencoulis 
 
Bereidingswijze: 
Klop de room op en laat even staan. Klop ondertussen de eieren op met de suiker tot een vast 
schuim. Meng de broyage door dit mengsel en roer tot het één geheel is. Spatel dan de geklopte 
room door het mengsel. Meng de vruchten en verdeel deze over 4 borden of schaaltjes en 
besprenkel met de frambozencoulis.  Verdeel het gratinmengsel over de borden en plaats deze dan 
circa 4 minuten onder de grill. 
Serveer eventueel met een bolletje vanille-ijs of vanilleroom. 
 
Wijnadvies: 
Serveer bij dit heerlijke dessert een glas Lanson Demi-sec Ivory Label. Deze iets zoetige champagne 
wordt door de kenners  genegeerd. Immers ‘zoet drink je niet’. Maar een demi-sec champagne 
combineert uitstekend met zoetige (fruit) desserts  zoals deze gratin van rode vruchten. 
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Dessert 
 

 
Panna cotta van Griekse yoghurt met een honing-citroensaus 
 
Ingrediënten (4 personen): 

 3 blaadjes witte gelatine 

 125 ml slagroom 

 75 gr suiker 

 300 gr Griekse yoghurt 

 ½  citroen 

 4 el vloeibare honing 
 
Bereidingswijze: 
Week de gelatine ongeveer 5 minuten in koud water. Breng in een steelpan de slagroom met de 
suiker aan de kook en roer tot deze is opgelost. Hou het geheel nog 3 minuten tegen de kook aan en 
haal daarna van het vuur. Knijp de gelatine uit en laat deze in de hete room oplossen.  
Zet de pan vervolgens in een spoelbak met ijskoud water en laat het roommengsel ongeveer 4 
minuten afkoelen tot het lobbig wordt.  
Roer in een kom de yoghurt los en roer het roommengsel erdoor en giet het mengsel daarna in 4 
ingevette soufflévormpjes. Zet dit minstens 2 uur in de koelkast zodat de panna cotta kan opstijven. 
Meng in een kom 4 el vloeibare honing met een eetlepel citroensap tot een sausje. Haal na 2 uur de 
panna cotta uit de koelkast en stort deze op de dessertborden. Schep de honingcitroensaus erover 
en garneer met een Kaapse bes. Serveer eventueel met een zelfgemaakt koekje van chocola en 
walnoten, dit combineert erg goed met de frisse yoghurt en zoete honing. 
 
Wijnadvies: 
Kies bij dit Italiaanse gerecht ook voor een Italiaanse wijn. De Passito di Pantelleria d.o.c. Pellegrino, 
een zoete (dessert)wijn gemaakt van ingedroogde muskaatdruiven van het eilandje Pantelleria. Deze 
wijn heeft een elegant bouquet van gedroogd en gekonfijt fruit en een zachte delicate smaak met 
een lange afdronk. Deze wijn combineert uitstekend met honing en noten maar ook appel en doet 
niks af aan het frisse van de yoghurt. 
Geen dessertwijn maar iets anders? Dat kan ook! Voeg in dat geval een hele citroen toe aan de saus 
en serveer met een glas Limoncello uit de vriezer. 
 


