
donderdag 16 september 2021

aperitiefhapje: Hamrolletjes

voorgerecht: Oosterse pastasoep met Kip.

hoofdgerecht: Hammetje met witte Kool.

nagerecht: Vanillepudding 
met Chocolade en Speculaas.

september 2021

benodigdheden: - 100 gram kruidenkaas
voor 24 stuks - ½ eetlepel zilveruitjes

- 2 augurkjes
- een stukje rode paprika
- 2 eetlepels koffieroom
- Pezo (of peper en zout)
- 4 sneden gekookte ham

bereiding

- Snij de uitjes, augurkjes en paprika zeer fijn 
en meng ze onder de roomkaas en de koffieroom.

- Breng op smaak met de pezo.  
- Bestrijk de sneden ham met het kaasmengsel en rol ze op.
- Laat ze in de koelkast opstijven.  
- Snij de rolletjes in stukjes en steek ze vast met een cocktailprikker.

Hamrolletjes

ZILVERENHOEK
kooklustig     



september 2021

benodigdheden:
voor 04 personen - 120 gram spaghetti

- 2 kipfilets
- 1 rode ui
- 150 gram peultjes
- 2 teentjes knoflook
- verse gember
- limoensap
- koriander
- 40 centiliter kokosmelk
- 1 koffielepel kurkuma
- 1 liter kippenbouillon
- 1 eetlepel (riet)suiker
- zonnebloemolie
- peper en zout

bereiding:

- Snij de kipfilets in fijne reepjes, pel de ui en snij hem in flinterdunne ringen.  
- Maak de peultjes schoon, pel en plet de knoflook. 
- Schil er rasp de gemberwortel.  
- Verhit de olie, roerbak de knoflook en de gember kortstondig.  
- Bestrooi met kurkuma en roerbak nog even.
- Voeg de kokosmelk, de kippenbouillon en de (riet)suiker toe.  
- Kruid met peper en zout. 
- Breng aan de kook en laat het geheel 2 minuten sudderen.
- Voeg de spaghetti, de kipreepjes en de peultjes toe. 
- Laat afgedekt nog 3 minuten koken.  
- Voeg de uiringen toe en laat ze nog 2 minuten mee koken.  
- Breng de soep verder op smaak met het limoensap

en werk ze af met de koriander.

Oosterse Pastasoep
met Kip



september 2021

benodigdheden: - 4 gekookte hammetjes
voor 04 personen - 1 ui

- 1 broccoli in roosjes
- 400 gram aardappel in blokjes
- 300 gram witte kool in fijne reepjes
- 300 gram wortelen in dunne schijfjes
- 2 eetlepels bladpeterselie
- 200 milliliter abdijbier
- 200 milliliter vleesbouillon
- boter, peper en zout.

bereiding 

- Breng de bouillon tot tegen de kook aan 
- en laat de hammetjes afgedekt op een heel zacht vuur staan.  
- Fruit de ui glazig in wat boter, doe de wortelen en de witte kool er bij.  
- Bak ze kort aan en voeg de aardappel toe.
- Giet alles af en pureer ze met 1 eetlepel boter en de bladpeterselie.  
- Kruid naar smaak bij met peper en zout en hou het warm op een zacht vuur.
- Kook de broccoliroosjes beetgaar.
- Neem de hammetjes uit de pan. 
- Doe het bier bij de bouillon en laat het tot de helft inkoken. 
- Werk de saus op met boter en kruid ze bij met peper en zout.
- Leg de hammetjes op de borden en schep de puree er bij.  
- Schep er wat saus over en werk het geheel af met de broccoliroosjes.

met witte Kool
Hammetje



september 2021

benodigdheden: - 1 pakje vanillepudding
voor 04 personen - 75 centiliter melk

- 75 gram suiker
- 12 koekjes speculoos
- 4 mignonettes van Côte D’or

bereiding 

- Verbrijzel de speculaaskoekjes
en doe in elk glas een flinke bodem speculaaskruimel (2/3e). 

- Hou de rest (1/3e) apart voor de afwerking.
- Bereid de pudding volgens de aanwijzingen op de verpakking.
- Vul de helft van de glazen met de pudding.
- Doe de mignonettes in stukjes en strooi ze over de pudding.
- Giet de glazen vol met pudding en werk af met de speculaaskruimel.

Tip: dien best warm op.

Vanillepudding
met Chocolade en Speculaas


