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Ingrediënten (4 personen):
- 2 eendenborst filets
- 1 el boter
- 2 el olie
- 1 ui
- 6 tenen knoflook
- 2 el gehakte peterselie
- 1 paprika
- 1/2 courgette
- 1 potje wildfond
- veenbessen saus
- slagerstouw
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Leg de eendenborsten op een plank met de huid naar boven,
verwijder de huid aan de zijkanten maar laat dat op het middenstuk zitten. Bewaar de afgesneden
huid.
Leg de eendenborsten met de huid naar onderen op een plank en maak de filets van gelijke hoogte
door de bolling weg te snijden. Snijd het afgesneden vlees heel fijn tot een soort gehakt overblijft en
voeg hier 3 fijn gesneden tenen knoflook, zout, peper, een halve fijngehakte ui en de peterselie toe
en meng dat door elkaar.
Verdeel het gekruide gehakt over de binnenzijde van de eendenborst en druk dit goed aan. Rol het
geheel op en zorg ervoor dat de huid mooi aan de buitenzijde zit en bind het op tot rollades met
slagerstouw. Snij de afgesneden huid in stukjes en doe deze met een klein beetje olie in de pan en
bak dit op een laag vuurtje uit. Haal de huid uit het vet en laat deze uitlekken op een stuk keuken
papier.
Bak de rouleaus van de eendenborst vervolgens in het achtergebleven vet in de pan. Bak ze aan
weerszijden mooi bruin en haal vervolgens het vlees uit de pan en leg dit in een passende
ovenschaal. Schenk het achtergebleven vet erover heen en zet voor 20 minuten in de oven. Laat na
het bakken nog 20 minuten rusten onder aluminium folie.
Maak ondertussen de garnituur klaar. Snijd de paprika in reepjes, de rode ui in ringen, de courgette
in diagonale kwarten en de tenen knoflook in fijne stukjes. Grill het geheel vervolgens kort in een
hete pan.
Leg op elk bord een bedje groenten met daarop twee of drie plakken eendenborst. Meng vervolgens
de veenbessensaus met 1 dl van de wildfond, warm dit kort op en dresseer het over de groenten en
het vlees en besprenkel vervolgens met de stukjes uitgebakken huid.
Wijn advies:
Serveer dit voorgerecht met een glas Georges Duboeuf Fleurs Brouilly, bij voorkeur uit
2011. Een intens rode wijn met een krachtig en harmonieus bouquet met florale tonen
en rood fruit die elkaar mooi afwisselen en goed samengaan met de eend en de saus.
Serveer de wijn redelijk koud bij zo'n 14 graden.
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Ingrediënten (4 personen):
 4 eieren
 4 blaadjes gelatine
 2 tomaten, in 8 partjes
 15 gr dille
 100 gr gerookte zalm in reepjes
 400 ml visbouillon
 4 aluminium timbaaltjes
 ½ stokbrood
 olijfolie
Bereidingswijze:
Kook de eieren in ruim kokend water in circa 8 minuten gaar en laat ze vervolgens schrikken onder
koud water. Week de gelatine minstens 5 minuten in koud water en pel ondertussen de eieren.
Breng in een steelpan de bouillon aan de kook, knijp de gelatine uit en los deze al roerend op in de
bouillon. Laat dit mengsel circa 1 uur afkoelen.
Verwijder de zaadlijsten van de tomaten en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes van ½ centimeter.
Leg op de bodem van elk timbaaltje een klein takje dille en voeg daarna 2 el bouillon toe. Laat dit 5
minuten opstijven in de koelkast. Snijd ondertussen de rest van de dille fijn en meng dit met de
tomaat en zalm.
Leg de eieren in de timbaaltjes en schep het dille-tomaat-zalmmengsel eromheen en vul daarna tot
de rand aan met bouillon. Laat dit minimaal 4 uur opstijven in de koelkast. Snijd het stokbrood in
plakken, besmeer met olijfolie en grill kort aan beide kanten.
Haal de timbaaltjes uit de koelkast en houdt de onderkant al draaiend 3 seconden onder de hete
kraan om ze vervolgens op een bord te storten. Garneer met een takje dille en serveer met het
gegrilde stokbrood. Voeg eventueel nog een klein beetje citroen mayonaise toe.
Wijnadvies:
Sauvignon Blanc Friuli Luisa. Deze prachtige Italiaanse wijn wordt voor 100% gemaakt van
de Sauvignon druif in de wijngaarden van de Luisa familie in Corona. Het heeft een fijn
bouquet met hinten van salie, groene paprika en gras. Een frisse, licht parelende droge
wijn met fijne zuren en een typerend bittertje in de afdronk.
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Ingrediënten (4 personen):
- 4 artisjokken
- 2 citroenen, gehalveerd
- 100 gr mayonaise
- 1 teen knoflook
- 1 tl mosterd
Bereidingswijze:
Snijd de stelen van de artisjokken. Verwijder een stukje van de onderste bladeren. Deze zijn hard en
taai. Wrijf de onderkant van de artisjok in met een 1/2 citroen, zo voorkom je verkleuring.
Pers de andere citroen uit. Breng in een grote pan ruim water met het citroensap aan de kook.
Kook de artisjokken in 25-30 min. gaar. Bedek de artisjokken met een bord, zodat ze goed onder
water blijven. De artisjok is gaar als de punt van een mes makkelijk door de bodem glijdt.
Doe de mayonaise in een bakje en pers de knoflook erbij. Voeg de mosterd toe en meng door. Breng
op smaak met peper. Neem de artisjokken met een schuimspaan uit de pan. Laat ze ondersteboven
in een vergiet uitlekken. Verdeel de artisjokken over 4 borden en zet er een schaaltje
knoflookmayonaise bij.
Haal één voor één de blaadjes van de artisjok, dip ze in de knoflookmayonaise en eet het zachte
gedeelte. Het hooi in de kern van de artisjok kun je met de hand of een lepel verwijderen, dit is niet
eetbaar. Eet tot slot de malse artisjokbodem met de rest van de knoflookmayonaise.
Wijn advies:
Drink bij dit klassieke gerecht een niet voor de hand liggende wijn, namelijk een Pouilly
Fuissé van Georges Duboeuf. Deze fris zure Chardonnay is een mooie tegenhanger van
de licht bittere en romige artisjok. Een stevige en volle wijn met een lekker laagje vet en
impressies van gedroogd fruit en vijgen.
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Ingrediënten (4 personen):
 40 scampi’s (zonder pantser)
 2 teentjes gepureerde knoflook
 Olijfolie
 Zout
 Versgemalen zwarte peper
 1 krop ijsbergsla
 Rucola
 Jonge spinazieblaadjes
 Wit van 1 prei, julienne gesneden
 ½ rode chili peper zonder zaadjes, zeer fijn gesneden
 3 hardgekookte eieren
 1 ½ dl crème fraîche
 2 dl witte wijnazijn
 3 el fijn gesneden verse dille
 Witte peper poeder
Bereidingswijze:
Pureer de eieren en voeg hieraan de crème fraîche, dille en azijn toe en roer dat goed door elkaar.
Breng het mengsel op smaak met zout en witte peper poeder en laat vervolgens tenminste twee uur
in de koelkast rusten.
Snijd voor de salade de ijsbergsla julienne en mix dit met de preireepjes en naar smaak de rucola en
jonge spinazieblaadjes.
Rijg de scampi’s per 5 aan in water geweekte bamboespiesjes en bestrooi met een beetje zout en
versgemalen zwarte peper. Bestrijk daarna met een beetje olijfolie .
Verwarm een grill pan en bak daarin eerst kort de gepureerde knoflook met een klein beetje olijfolie.
Grill hierin vervolgens de scampi’s in ongeveer 2 minuten per kant.
Mix de salade met de saus en leg hiervan op elk bord een mooi hoopje. Leg de spiesjes hier boven op
en serveer direct.
Wijnadvies:
Serveer bij dit voorgerecht een glas Bellingham Ancient Earth Chardonnay. Een
Australische wijn die goed combineert met schaal- en schelpdieren. Glinsterend goud
met een sprankeltje oranje. In de neus veel citroen en limoen met levendige tonen van
perzik en een vleugje vanille die in de mond terugkeren.
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Ingrediënten (4 personen):
- 4 zeeduivelfilets
- 2 sjalotten
- 500 gr lamsoor
- 2.5 dl wijn, rode
- 0.4 dl rode port
- 4 plakjes ontbijtspek
- 3 klontjes boter
- 2 klontjes koude boter
Bereidingswijze:
Voor de saus de gesnipperde sjalotjes in een derde van de hete boter glazig laten worden, afblussen
met de rode wijn en tot iets meer dan een derde in laten koken. De zeeduivelfilets onder de koude
kraan wassen en droog deppen met keukenpapier. De stukken in een plakje spek wikkelen, vast
binden met keukengaren en met peper en zout bestrooien.
De vis in een derde van de boter even om en om bruin bakken en vervolgens in de op 185 graden
voorverwarmde oven in ongeveer 8 minuten gaar laten worden. De lamsoortjes wassen en met
aanhangend water met de resterende boter op een vrij hoog vuur al omscheppend gaar maken.
De saus op smaak brengen met port, peper en zout en er vlak voor het serveren de ijskoude boter
door kloppen. Zorg ervoor dat de saus niet weer gaat koken! Het garen van de zeeduivel verwijderen
en de vis op een bedje van lamsoren leggen. De saus eromheen schenken en de borden direct
serveren.
Bereidingswijze:
Serveer met een glas Pouilly Fuissé van Georges Duboeuf. Deze Pouilly Fuissé is de
perfecte begeleider van zeeduivel en combineert goed met de zoute spek. Een heerlijk
frisse Chardonnay wijn met een lekker laagje vet en impressies van gedroogd fruit en
vijgen.

Slijterij Frans Muthert
Schoolstraat 48
9581 GC Musselkanaal
0599 613121
aeilke@fransmuthert.nl

www.fransmuthert.nl
blog.fransmuthert.nl
www.dramtime.nl

Ingrediënten (4 personen):
- 20 g verse Italiaanse kruidenmix (blaadjes fijngesneden)
- 1 tl zeezout
- 2 tl zwarte peper
- 8 el olijfolie
- 1 varkensrollade (450 g, op kamertemperatuur)
- 2 tenen knoflook
- 5 uien (gepeld)
- 500 g romaatjes (tomaten, 2 bakjes)
- 200 g penne (pasta)
- 125 g crème fraîche
- 100 g Pecorino Romano (kaas)
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng de Italiaanse kruiden, het zout, de peper en olie tot een
marinade. Bestrijk de rollade rondom met 2/3 van de marinade en leg de rollade in het midden van
de ovenschaal. Kneus de ongepelde tenen knoflook met de platte kant van een mes en leg ze bij de
rollade. Snijd de uien elk in 4 parten en verdeel rond de rollade. Leg de romaatjes ertussen en
besprenkel met de rest van de marinade. Bak de rollade 50-55 min. in het midden van de oven.
Keer de rollade elke 10 min.
Haal de ovenschaal uit de oven en leg de rollade op een bord. Dek af met aluminiumfolie en laat 10
min. rusten. Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Duw de
knoflook uit de velletjes. Houd de helft van de romaatjes apart. Plet de knoflook en de rest van de
romaatjes in de ovenschaal met een spatel. Schraap de aanbaksels los van de bodem van de
ovenschaal. Voeg de crème fraîche toe en roer tot een saus. Giet de pasta af en meng door de saus.
Snijd de rollade in plakken. Verdeel de pasta over 4 borden en leg de rollade erop. Leg de
achtergehouden romaatjes erop en schaaf de Pecorino Romano erover. Serveer met verse pasta of
zelfgemaakte aardappel kroketjes en gebakken groene asperge en paprika.
Wijn advies:
Serveer bij dit prachtige Italiaanse gerecht een Franse wijn, en wel een Côtes du Rhône
Rouge van Jean-Luc Colombo. Een stevige en opmerkelijke Rhône wijn die goed
combineert met varkensvlees en Italiaanse kruiden. De fijne zijdezachte smaak met
tonen van specerijen en kleine rode vruchten zijn een goede tegenhanger voor de volle
smaken van de rollade.
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Ingrediënten (4-6 personen):
 7 dl rode wijn
 2 laurierblaadjes
 6 peperkorrels
 2 kruidnagels
 4 takjes tijm
 750 gr – 1 kg hazenpoelet
 100 gr gesneden boerensoepgroente
 40 gr boter
 1 ui
 2 plakjes ontbijtkoek
 10 uitgelekte zilveruitjes
 1 pot wildfond
 50 gr Roquefort
 2-3 el preisselbeerencompote
 75 gr spekjes
 100 gr champignons
 6 Gieser Wildeman stoofpeertjes
 50 gr suiker
 Scheutje bessenjenever
 ½ tonkaboon
Bereidingswijze:
Maak een marinade door 4 dl rode wijn te mengen met 4 dl koud water, de laurierblaadjes, de
gekneusde peperkorrels, kruidnagels en tijm. Leg het hazenvlees in de marinade en voeg de
soepgroente toe. Laat dit, afgedekt, in de koelkast, 24 uur staan.
Schil de stoofpeertjes, laat het steeltje eraan, en stoof ze met de overige rode wijn, de suiker, de
bessenjenever en een halve tonkaboon in ruim 4 uur op een laag vuur gaar.
Haal na 24 uur het vlees uit de koelkast en dep het droog, gooi de marinade niet weg!
Laat 40 gr boter in de pan uitbruisen en bak het vlees in porties op een hoog vuur aan. Bak de grof
gesneden ui eventjes mee en blus het geheel af met de marinade. Doe de in stukken gesneden
ontbijtkoek en de wildfond erbij en laat het ruim 1 ½ tot 2 uur op een laag pitje in de gesloten pan
gaar stoven. Controleer regelmatig of het vlees nog onder het vocht staat.
Laat de saus onafgedekt inkoken of bind het vocht eventueel bij. Voeg de preisselbeerencompote en
de in stukjes verdeelde Roquefort toe. Schep de hazenpeper over in een ovenschaal en houd deze
warm in een oven van 80 graden.
Bak de spekjes uit, voeg de schoongemaakte champignons en de uitgelekte zilveruitjes toe en bak
alles een minuut of drie. Verdeel het mengsel voor het serveren over de hazenpeper.
Serveer met de stoofpeertjes, aardappelpuree en voor de liefhebber een paar spruitjes.
Wijnadvies:
Serveer bij dit gerecht een glas Faustino V Reserva. Deze reserva wordt gemaakt van een
selectie van de beste wijnen van elk jaar en heeft een rijping van 14 maand op barriques
(deel Frans, deels Amerikaans eikenhout). Een mooie wijn met een lichte nadruk op fruit
en elegantie die goed combineert met het zachte vlees, de lichte wildsmaak en de
kruiden in de jus. Goed alternatief is ook de Italiaanse Sartori Amarone Corte Bra.
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Ingrediënten (4 personen):
- 200 g gedroogde pruimen (zak 500 g)
- 500 ml volle rode wijn
- 4 konijnenbouten (op kamertemperatuur)
- 2 el bloem
- 5 el olie
- 6 stengels bleekselderij (in boogjes)
- 2 laurierblaadjes
- 1 blikje tomatenpuree (70 gr)
- 300 ml kippenbouillon (heet van tablet)
- 1 potje Kalamata-olijven zonder pit (240 gr, uitgelekt)
- 1 bakje platte peterselie (20 g, blaadjes grof gesneden)
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 °C. Laat de pruimen 20 min. wellen in de wijn. Bestrooi ondertussen
de konijnenbouten met de bloem. Verhit de olie in de braadpan en bak 2 bouten in 5 min. rondom
aan. Haal uit de pan. Bak de andere 2 bouten in 5 min. rondom aan en haal uit de pan. Doe de
bleekselderij met de laurierblaadjes in de pan en fruit 5 min. Roer de pruimen met wijn, de
tomatenpuree en bouillon erdoor.
Leg de konijnenbouten terug in de pan. Zet de pan met de deksel erop net onder het midden in de
oven en laat de bouten 1 uur garen. Schep halverwege voorzichtig om.
Haal de pan uit de oven, verwijder de laurierblaadjes, schep de olijven erdoor en bestrooi met de
peterselie. Lekker met Franse aardappel-kaaspuree.
Wijn advies:
Drink bij dit gerecht een glas Sartori Regolo Ripasso uit de Veneto. Een Italiaanse rode
wijn op basis van de Corvina Veronese druif die goed combineert met wild en stevige
kazen. In dit gerecht combineert hij goed met het zuurtje in de wijnsaus, het zoetige van
de pruimen en het zoutige van de olijven. De tonen van zwarte kersen uit de Ripasso zijn
een mooie toevoeging.
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Ingrediënten (4 personen):
- 500 gr spruitjes
- 4 el olie
- 160 g vegetarische kipstukjes
- 1 ui gesnipperd
- 2 teentjes knoflook geperst
- 1 rode peper zaadjes verwijderd en fijngehakt
- 0.5 winterpeen in plakjes
- 0.5 kleine knolselderij geschild en in blokjes
- 1 groentebouillontablet
- 2 blaadjes laurier
- 0.5 bakje verse Italiaanse kruiden
- 500 gr witte bonen in tomatensaus
- 80 gr belegen geraspte kaas
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor tot 180°C. Breng een ruime pan met water en een theelepel zout aan de
kook. Voeg de spruitjes toe en kook ze in 5 min. beetgaar en giet ze af.
Verhit de olie in een ruime braadpan en bak hierin de kipstukjes in 3 min. rondom bruin.
Doe de ui, knoflook, peper, wortel en knolselderij erbij en bak alles nog 3 min. op hoog vuur.
Los het groentebouillontablet op in 2 dl heet water en doe dit samen met de laurier en Italiaanse
kruiden bij de groenten. Breng het gerecht tegen de kook aan en laat het nog 5 min. zachtjes koken
met een deksel op de pan.
Haal de pan van het vuur en roer de witte bonen en spruiten erdoor. Schep het gerecht in een
ovenschaal en bestrooi met de geraspte kaas. Stoof de cassoulet 25 min. in de oven tot de kaas mooi
goudbruin is.
Wijn advies:
Drink bij dit vegetarische gerecht een mooi glas Bellingham Ancient Earth Pinotage. Een
diep robijnrode wijn met in de neus tonen van zoethout, rijpe bessen en lichte tonen
van eiken. In de mond tonen van rijpe frambozen en donkere kersen die goed samen
gaan met de verscheidenheid aan groenten.
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Ingrediënten (4 personen):
- 300 gr digestieve koekjes puur
- 60 gr boter
- 250 gr pure chocolade
- 4 bananen
- 700 gr roomkaas
- 225 gr kristalsuiker
- 4 eieren
- 125 ml zure room
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 160 °C. Maal de koekjes fijn in de keukenmachine. Smelt de boter en voeg
toe aan de koekjes terwijl de keukenmachine draait. Bedek de bodem van de springvorm met het
koekmengel en druk stevig aan. Bak ca. 10 min. in de oven en laat afkoelen.
Smelt ondertussen de chocolade au bain-marie (in een kom boven kokend water). Meng de bananen,
roomkaas en suiker in de keukenmachine. Voeg een voor een de eieren toe terwijl de
keukenmachine draait. Voeg daarna de zure room en chocolade toe.
Schep de vulling op de koekbodem en strijk de bovenkant glad. Bak ca. 1 uur in het midden van de
oven. De buitenste rand van de taart moet dan stevig zijn. Het midden mag nog een beetje zacht zijn.
Laat 1 uur afkoelen in de oven, zodat er geen barsten in de vulling komen. Neem de taart uit de oven,
snijd de rand los met een mes en verwijder de vorm. Laat helemaal afkoelen. Serveer met een
bolletje vanille ijs en een toef slagroom.
Wijn advies:
Drink bij dit chocolade nagerecht een glas Banuyls AOP dessert wijn. Deze Franse
dessert wijn op basis van de Grenache Noir (80%) en Grenache Gris (20%) druiven. Een
zoete wijn met tonen van pruimen, vers fruit, koffie en cacao die goed combineren met
het bittertje in de chocolade en de frisheid van de banaan en de roomkaas. Goed
alternatief voor deze wijn is een glas Elysium Black Muscat.
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Ingrediënten (4 personen):
- 1 blikje mandarijnpartjes op lichte siroop (312 gr)
- 300 gr rietsuiker
- 2 tl maïzena
- 1 el boter (op kamertemperatuur)
- 70 gr fijne kristalsuiker
- 4 eieren
Bereidingswijze:
Breng in een steelpan de mandarijnpartjes met de rietsuiker aan de kook. Laat 5 min. inkoken op
middelhoog vuur. Roer ondertussen de maïzena los met 1 el water en roer door de mandarijnen.
Laat nog 1 min. doorkoken. Pureer het mandarijnmengsel met de staafmixer of in de keukenmachine
en laat een beetje afkoelen.
Verwarm de oven voor op 170 °C. Vet ondertussen de soufflébakjes in met de boter. Bestrooi de
binnenkant met 20 g kristalsuiker. Zet tot gebruik in de koelkast. Splits de eieren, de eidooiers
worden niet gebruikt. Klop het eiwit stijf in een kom. Voeg geleidelijk de rest van de kristalsuiker toe.
Roer 2 el eiwit door de mandarijnpuree en spatel daarna snel de rest van het eiwit erdoor. Het
mengsel hoeft niet egaal van kleur te worden. Schep het eiwitmengsel in de soufflébakjes.
Laat in het midden van de oven in ca. 12 min. rijzen. Serveer direct.
Wijn advies:
Serveer bij dit fruitige dessert een glas Elssensia Orange Muscat. Een verleidelijke zoete
wijn van de orange muscat. Frisse en sappige tonen van bloemen, vers fruit en bloesem
versterken de mandarijn smaken en voegen een mooi zoetje toe aan dit nagerecht.
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Ingrediënten (4 personen):
- 1 sinaasappel (schoongeboend)
- 1 citroen (schoongeboend)
- 1 kg stoofpeertjes
- 750 ml rode port (Ruby)
- 1 kaneelstokje
- 3 kruidnagels
- 1 laurierblaadje
- 40 gr suiker
Bereidingswijze:
Schil met een dunschiller de oranje schil van de sinaasappel en de gele schil van de citroen. Schil de
peren, maar laat het steeltje zitten. Breng de peren met de port, citrus schillen, het kaneelstokje, de
kruidnagels, het laurierblaadje en de suiker aan de kook. Laat op laag vuur 45 min. koken zonder
deksel op de pan. Serveer de peren warm, lauw of koud met een bolletje speculaas ijs.
Wijn advies:
Serveer simpelweg met een goed glas port om de samenhang nog te versterken.
Ander mogelijkheid is om te kiezen voor een zoete dessert wijn als Black Elysium
Muscat. Een Californische dessertwijn met veel donker fruit en een frisse zoetheid die
goed bij de peren en het romige ijs passen.
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