RECEPT

De keuze van Chef

Bonthuis Bödeker
Combineert uw en onze ideeën tot een
schitterende creatie in nerts, vos, chinchilla,
sabel, persianer, breitschwanz etc.
Ook zijn wij in staat om van uw uit de
mode geraakte bontmantel weer een als
nieuw uitziende mantel te maken of een
prachtige voering voor in bijvoorbeeld een
regenmantel. Maar U kunt natuurlijk ook
altijd langs komen voor een eenvoudige
reparatie of om een keuze te maken uit onze
collectie lammycoats die de grootste van
Den Haag is.

Tarbot met kruidencroustillade, gratin dauphinoise en kreeftensaus
Tekst en foto: Raymond Slats

Een vertrouwd gezicht
in Wassenaar & Voorschoten
Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt
met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

Weissenbruchstraat 199
Tel. 070 3248655
’s Maandags gesloten

Bedrijfskantine
vernieuwen?
Wij laten uw verbouwing
in de smaak vallen
• badkamerrenovatie • herstel waterschade • schilderwerk • restauratie • woonhuis verbouwing • herstel inbraakschade • houten kozijnen • mutatie werkzaamheden • systeemplafonds • timmerwerk •
kunststof kozijnen • afbouw nieuwbouwwoning • vervangen sloten • bouwkundig onderhoud • herstel stormschade • houtrotherstel • stucwerk • toiletrenovatie • entree renovatie • loodgieterswerk •
cv-installatie • elektra • herstel brandschade • metselwerk • voegwerk • onderzoek lekkage • projectstoffering • funderingen • tegelwerk • vloerherstel • scheidingswanden • gipsplaten plafonds • keukenrenovatie • behangwerk • sloopwerkzaamheden • renovatieprojecten • vervangen pannendak •
herstel waterschade • • badkamerrenovatie • schilderwerk • restauratie • woonhuis verbouwing •
houten kozijnen • herstel inbraakschade • mutatie werkzaamheden • timmerwerk• systeemplafon

Tel. (078) 62 00 866 / www.kbrbouw.nl
VCA*

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl
info@dehorstenuitvaartverzorging.nl
Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag)
Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

De Horsten Uitvaartverzorging
Postbus 1011
2240 BA Wassenaar

Benodigdheden
4 x 50 gram tarbot
(meer kan natuurlijk ook indien
u een hoofdgerecht wilt)
50 gr grove panko
(soort Japans paneermeel)
50 gr boter
25 gr geraspte oude kaas
10 gr eidooier
groene kruiden
zout en peper
1 kg soepkreeft
1 grote peen
1 stengel bleekselderij
½ bol knoflook
2 l kippen- of visbouillon
5 takjes tijm
200 gr tomaten puree
1 laurierblad
2 dl witte wijn
200 gr ui
Peper
Scheutje cognac
Boter
4 grote bonken aardappel
300 gr room
5 takken tijm
3 tenen knoflook
1 sjalot gesnipperd
Zout en peper
4 cherrytomaatjes
bakje cress of kruiden

De saus

De gratin

De croustillade

Snijd de wortel, bleekselderij,
ui, knoflook fijn en hak de
kreeft een beetje fijn. Maak een
grote peen heet en doe hier de
kreeft bij. Bak de kreeft even
stevig aan. Doe vervolgens de
tomatenpuree erop en ontzuur
dit voor een minuut of 5. Giet
de bouillon en de wijn erop,
breng het geheel aan de kook
en schuim het af. Doe vervolgens de resterende producten
erop. Bewaar alleen de boter.
Als het geheel kookt, draai dan
de pit laag en laat het rustig
pruttelen. Na 2 uur giet je de
saus door een fijne zeef en laat
het vervolgens tot ¼ inkoken.
De saus mag flink sterk zijn.
Monteer de saus af met koude
boter tot het gebonden is en
breng op smaak met zout en
een scheutje cognac.

Schil de aardappel en snijd er
dunne plakjes van, steek de
plakjes uit met een steker en
prik ze vast met een sateprikker. Breng de room aan de
kook met tijm, sjalot, knoflook,
zout en peper en giet dit over
de aardappels. Dek het af met
aluminimumfolie en doe het
geheel in de voorwarmde oven
op 160 graden. Bak dit in 20
minuten gaar. Daarna kan je
het uit de room halen en in de
oven mooi bruin bakken.

Doe de boter, kruiden, ei en
kaas in een keukenmachine en
draai helemaal glad. Spatel
vervolgens de panko erdoor en
breng op smaak met zout. Bak
de tarbot aan en haal uit de
pan, bedek de tarbot met een
mooi laag croustillade en
gratineer onder een grill.
Rooster een tomaatje in een
oven van 230 graden voor 2
minuten.
Gaar de vis een minuut of 3 op
180 graden en leg op het bord.
Leg de gratin ernaast en leg
hier een tomaatje op. Schuim
met een staafmixer de saus
even op en schep dit om de vis.
Leg er een cress of kruid bij. Eet
smakelijk.

...dan heeft u er geen omkijken naar
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