
ONZE ‘ROLLING CHEF’ ONNO VAN WITTELOOSTUYN KENT U VAN DE RUBRIEK

KOKEN ALS KOUD KUNSTJE. ONDANKS EEN HOGE DWARSLAESIE KOOKT HIJ

MET PLEZIER. IN DEZE SPECIALE AFLEVERING KRIJGT U DE RECEPTEN EN

BEREIDINGSWIJZEN VOOR EEN PRACHTIG KERSTDINER. SAMEN MET WILCO

BERENDS, CHEF KOK IN RESTAURANT HOTEL MERLET IN SCHOORL, ONDER-

SCHEIDEN MET EEN MICHELIN-STER,  STELDE HIJ EEN SPECIAAL DRIEGANGEN

MENU SAMEN, WAARMEE U BESLIST INDRUK ZULT MAKEN. TOCH IS HET ZO

SAMENGESTELD DAT HET U OP DE DAG ZELF NIET TE VEEL TIJD EN STRESS ZAL

KOSTEN. VEEL ONDERDELEN KUNT U AL DAGEN VAN TEVOREN BEREIDEN,

ZODAT U LATER ALLEEN NOG DE PUNTJES OP DE I HOEFT TE ZETTEN. MET DE

TIPS VAN ONNO EN WILCO IS SUCCES VERZEKERD.

ROLLING CHEF
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Wilco Berends (33) is in 1994

begonnen als leerling kok bij

Merlet. Vervolgens werkte hij in

verschillende top restaurants in

binnen- en buitenland. Drie jaar

later keerde hij terug bij Merlet als

sous-chef, waarbij hij twee dagen

per week leiding gaf aan de keu-

ken. In die periode verdiende

Merlet een Michelin-ster. Ook toen

Wilco in 2001 chef kok werd, bleef

de Michelin-ster behouden. Hij is

altijd bezig om constante kwaliteit

te leveren, dat geldt voor zijn

gerechten, maar ook voor alles

daaromheen en dat verwacht hij

ook van zijn personeel.

Hij houdt van eerlijke smaken en

zal zich niet verliezen in ‘food voor

freaks’. Daarnaast besteedt hij veel

aandacht aan de presentatie.

KOOKT
MET STERREN

B E N O D I G D H E D E N

• 3 ons gerookte zalm
• 80 gram Hollandse garnalen
• 1 avocado (rijp)
• 4 pomodori tomaten
• 1 eetlepel crème fraîche
• 1 theelepel mierikswortel
• 1/2 casino wit brood gesneden (vers)
• snufje zout
• beetje poedersuiker
• 1 blaadje gelatine
• citroensap
• salade
• dressing

KERSTMENU 2005 

B E R E I D I N G
• Snijd de korsten van het casino brood en leg het zo naast

elkaar dat u er met een deegroller over heen kan om het uit
te rollen. Leg het uitgerolde brood op plasticfolie.

Tip: In plaats van een deegroller kun je ook een volle fles gebrui-

ken.

• Maak een crème van de mierikswortel en crème fraîche en
wat poedersuiker (naar smaak) en smeer dat op het brood.

Tip: Deze crème is een week houdbaar in de koelkast en kan dus

lang van tevoren al gemaakt worden.
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HET MENU IS SAMENGESTELD VOOR VIER PERSONEN
• Leg de gerookte zalm op het besmeerde brood en rol het geheel stevig op in het folie.

De rol in de koelkast plaatsen en laten opstijven.
Tip: Als rollen lastig is, kun je ook laagjes maken als bij een lasagne.

• Prak of pureer de tomaten met wat zout en leg ze in een koffiefilter. Vang het vocht op in
een bakje. Verwarm een deel van dit vocht en voeg daar 1 blaadje (gewelde) gelatine aan
toe. Voeg dit bij het overgebleven vocht en laat dit opstijven in de koelkast. (1 blaadje
gelatine is goed voor 3 dl. vocht.) Regelmatig roeren om klontvorming te voorkomen, de
tomatenbouillon moet lobbig blijven.

Tip: Je kunt de tomaten ook kneuzen met een staafmixer of een blik tomatenstukjes gebruiken, in dat

geval kun je ook het tomatenvocht gebruiken. Ook de tomatenbouillon is een dag van tevoren te

maken, bewaar hem in de koelkast.

• Snij de avocado in tweeën, lepel deze uit en pureer (eventueel met een staafmixer) het
vruchtvlees met wat zout en citroensap naar smaak. Roer het geheel tot een smeuïge
crème.

Tip: Een avocado is rijp als je hem licht kunt indrukken. Je kunt de avocado ook met een vork prakken

in een kom. Wil je minder werk, dan kun je ook citroensap uit een knijpflesje gebruiken  of kant en

klare guacamole kopen.

• Doe wat avocadocrème in een borrelglaasje, doe hier de garnaaltjes op en als laatste
wat van de licht gegeleerde tomatenbouillon.

Tip: Dit is een beetje priegelwerk, maar het resultaat is er ook naar. Druk de avocadocrème zonodig

aan met een tonicstamper.

• Snij de rouleau schuin door en zet hem met de rechte kant op het bord. Dresseer hier-
naast wat aangemaakte salade en het borrelglaasje met de cocktail. 

Tip: Het bord garneren kan ook met een lepeltje mierikswortelsaus en wat extra garnaaltjes.

HOOFDGERECHT 
Gebraden tournedos met rode port, sjalotjes en stamppot van rauwe andijvie met
gedroogd spek

B E N O D I G D H E D E N
• 4 tournedos (of biefstukken) á 175 gram
• rode port
• 4 sjalotjes
• 400 gram gesneden andijvie
• 600 gram geschilde aardappelen
• 8 plakjes dungesneden katenspek
• zout
• margarine
• peper
• scheutje melk
• roomboter
• 2 blaadjes laurier

B E R E I D I N G
• Leg het spek op vetvrij papier en doe dit in de oven op plusminus 120 graden. Laat dit

voor ongeveer een uur in de oven drogen totdat de plakjes krokant zijn.
Tip: Het spek kan eventueel in de magnetron gedroogd worden, op 300 watt ± 2 à 3 minuten per kant,

regelmatig keren.

VOORGERECHT
Rouleau van gerookte zalm met mierikswortelroom, crème van avocado, tomaat
en Hollandse garnalen

Restaurant Hotel Merlet ligt aan de rand

van het hoogste en breedste duingebied

van Nederland, op 45 minuten rijden van

Amsterdam, in het rustieke dorp Schoorl.

De rustgevende omgeving met veel

natuurschoon, vind je ook terug in

Restaurant Hotel Merlet, een viersterren

hotel waar gastvrijheid, persoonlijke aan-

dacht en exclusiviteit hoog in het vaandel

staan. Het hotel beschikt over zesentwin-

tig eigentijds ingerichte hotelkamers,

waarvan zeven prachtig ingerichte the-

masuites, geïnspireerd door de directe

omgeving van Schoorl. De kamers zijn

niet geheel aangepast, maar wel goed

toegankelijk voor rolstoelers.

Behalve het ster-restaurant van Wilco

Berends is er ook een Grand Café in het

complex. Een gastronomisch arrange-

ment, inclusief overnachting kunt u boe-

ken vanaf €123,-.

Meer informatie op www.merlet.nl.
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• Kook de aardappelen gaar met wat
zout, giet ze af en laat ze droog sto-
men in de pan. ‘Pureer’ de aardappe-
len met vork of keukenmachine en
voeg wat klontjes roomboter en melk
toe.

• Roer de rauwe andijvie door de puree
totdat het een massa is en houd het
op laag vuur warm.

Tip: Om de stress op de kerstavond te

verminderen kunt u de stamppot en

het spek al een dag van te voren

bereiden.

• Strooi wat peper en zout op de tour-
nedos of biefstukken en braad deze in
margarine aan beide kanten bruin.

Tip: Braad ze vooral niet te lang, dan

wordt het vlees te droog. Gebruik lie-

ver geen roomboter, dat brandt te snel

aan.

• Schuif het vlees op een bakblik in de
op plusminus 220 graden voorver-
warmde oven. De stukken vlees gedu-
rende 5 minuten laten garen. Verpak
de tournedos hierna in aluminiumfolie
en laat deze gedurende 20 minuten op
een lauwwarme plek rusten.

Tip: U kunt dus voordat u het voorgerecht

gaat serveren de tournedos al klaar heb-

ben liggen, zodat u minder tijd nodig hebt

voor het hoofdgerecht.

• Snij de sjalotjes aan stukjes. Gebruik
de braadjus om hierin de sjalotjes aan
te fruiten en blus dit af met wat rode
port en twee blaadjes laurier. Laat dit
inkoken tot een lekkere jus en zeef dit.

Tip: Bij weinig braadjus wat extra mar-

garine toevoegen.

• Verdeel de warme stampot over de
borden en leg de tournedos ernaast.
Steek de spekjes in de stampot en
giet de jus eromheen.

Tip: Geef de stampot met een ring of

ijsbol een mooie vorm. Gebruik even-

tueel een tonicstamper.

NAGERECHT 
Cocktail van Irish Coffee

B E N O D I G D H E D E N
Whisky mousse Koffie mousse
• 60 gram suiker • 60 gram suiker
• 1 dl whisky • 1 dl Tia Maria
• 1 1/2  blaadje gelatine • 6 gram oploskoffie
• 200 gram slagroom • 1 1/2  blaadje gelatine

• 200 gram slagroom

• vanille ijs
• 2 dl halfgeslagen slagroom
• cacaopoeder

B E R E I D I N G  
• Verwarm de whisky, los daar de gewelde gelatine in op en

laat deze hangend worden in de koelkast.

• Meng dit met de met suiker lobbig geslagen slagroom tot
een mooie emulsie.

• Verwarm de Tia Maria, voeg de oploskoffie toe en los ook
hier de gewelde gelatine in op. Meng dit ook met de met
suiker geklopte slagroom en zet ook dit in de koelkast.

• Neem een Martini glas of een wijnglas en verdeel de
mousses met een kleine lepel, laagje voor laagje om en
om. Het beste resultaat krijgt u als u de laagjes steeds
weer even in de koelkast laat opstijven. 

• Sla voor het serveren de 2 dl slagroom op tot het lobbig is.

• Neem wat mousse met een lepel uit de opgesteven cocktail en leg deze
op het bord. Vul het gat op met vanille ijs.

• Maak het geheel af door de room in het glas te gieten bovenop de mous-
se en het ijs. U maakt de cocktail van Irish coffee compleet door het te
bestrooien met cacaopoeder.

Tip: Het maken van de laagjes kost wel wat tijd, maar ook deze cocktail is prima 1 of

2 dagen van tevoren te maken. Bovendien kunt u  dan zelf ook optimaal genieten van

het kerstdiner.

W I J N T I P
Pasquinel Kolk, Maître d’Hotel van Merlet, heeft passende wijnen uitgezocht
voor bij uw kerstdiner. Deze wijnen zijn niet te duur en goed verkrijgbaar.
Wilt u een andere keus maken, let er dan op dat de wijn van dezelfde drui-
ven is gemaakt als de wijnen die Pasquinel noemt, omdat die het beste bij
de gerechten passen. 
Voorgerecht: Sagramoso – Soave Veneto, Italië, 2004. 
Druiven: Chardonnay – Garganega
Hoofdgerecht: Domaine Chapoton Rochguide, Côte du Rhône Villages, 2003.
Druiven: Grenache Cinsaut Syrah
Nagerecht: Moscatel Rotlan Torra, Priorat Catalonië, Spanje.
Druiven: Moscatel

Vragen, tips of reacties? Stuur ze naar 
ROLLINGCHEF@QUICKNET.NL


