
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 VOORJAARSDINER. EXCLUSIEF VOOR

SUPPORT MAGAZINE STELDE LUCAS RIVE, TOPKOK IN RESTAURANT DE

BOKKEDOORNS IN OVERVEEN, AL JAREN GOED VOOR TWEE MICHELIN-STERREN,

EEN SPECIAAL VIERGANGEN MENU SAMEN. HIERMEE ZULT U BESLIST INDRUK

MAKEN, BIJVOORBEELD ALS U GASTEN ONTVANGT VOOR EEN PAASDINER.

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 VAN TEVOREN

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

MET DE TIPS VAN ONNO EN LUCAS IS SUCCES VERZEKERD.

‘ROLLING CHEF’
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Lucas Rive werkt al twintig jaar bij

de Bokkedoorns. Hij is geen man

van tierelantijnen of status, ook al

zorgen hij en zijn brigade ervoor dat

ze al jaren twee Michelin-sterren

mogen dragen. Eenvoud is zijn

kracht. Het gaat om de kwaliteit

van de producten, niet om de ex-

clusiviteit, vindt hij. Hij kookt met

hoogwaardige, biologische pro-

ducten, dat betekent ook dat een

product soms niet beschikbaar is

of niet aan zijn eisen voldoet. 

Hij gaat geregeld zelf op pad om

aangevoerde groente uit te zoeken

of vis in te kopen in de haven.

Afhankelijk van het seizoen of van

een visvangst past hij dan zijn

kaart aan. Daardoor is koken voor

hem geen dag hetzelfde.

Voor vragen, tips of reacties 

kunt u mailen naar 

ROLLINGCHEF@QUICKNET.NL

KOOKT
MET STERREN

I N G R E D I Ë N T E N

• 4 eieren
• 160 ml. room
• zout, peper, mespuntje uitgeperste 

knoflook, mespuntje cayennepeper
• scheutje olie om pannetjes in te vetten
• 200 gram Hollandse garnalen
• 5 eetlepels olijfolie (extra vergine)
• 2 eetlepels citroensap
• 1 eetlepel gemengde kruiden, 

bijv. peterselie, bieslook, dragon
• 100 gram gemengde salade
• zout en peper

I N G R E D I Ë N T E N

• 12 asperges (3 p.p.) van A1
kwaliteit

• ± 4 eetlepels slagroom
• snufje zout, eventueel snufje

nootmuskaat
Niet noodzakelijk, maar wel leuk
voor het oog:
• 4 plakjes gerookte zalm
• 4 kwarteleitjes

VOORJAARSMENU 2006 

B E R E I D I N G

• Klop de eieren los met de room en de kruiden.

• Bak hiervan in een koekenpan met antiaanbak-
laag in niet te hete olie 4 dunne omeletjes.
Schep, voordat de bovenkant gestold is, wat
garnalen op elk omelet en keer ze om, zodat de
andere kant gebakken kan worden. 

Tip: Als omkeren lastig is, kun je ook één kant bakken

en de andere kant met garnalen in de oven laten garen

tot het beslag gestold is (ongeveer 2 minuten in een

oven van 140 graden).

HET MENU IS SAMENGESTELD VOOR VIER PERSONEN

• Laat de omelets afkoelen en steek met een
steekvorm of glas uit elk 3 kleine, ronde 
omeletjes.

• Maak een dressing van olijfolie, citroensap en
gemengde kruiden.

Tip: De dressing kan ook met andere kruiden naar

keuze op smaak gebracht worden, of met witte

wijnazijn in plaats van citroensap. Gebruik even-

tueel een schudfles.

• Leg op elk bord een omeletje, leg er wat sala-
de op, besprenkel met dressing en verdeel er
garnalen over. Herhaal dit nog een keer en
eindig met een omeletje. Maak het plaatje af
door nog wat garnalen eromheen te leggen
en die met dressing te besprenkelen.

Tip: Gebruik een ring om te voorkomen dat alles

uit elkaar valt.

Voorgerecht

GEVULDE OMELETJES 
MET GARNALEN

Tussengerecht

ROMIGE 
ASPERGECRÈME

B E R E I D I N G

• Schil de asperges dun of laat ze bij de
groenteman schillen. Snijd de kantjes
eraf.

• Zet de asperges op met koud water en
een snufje zout en laat ze ± 3 à 4 minu-
ten koken. Laten afkoelen in het kook-
vocht. Bewaar het kookvocht.

• Snijd de kontjes eraf (die kunnen bitter
worden) en snijd ook de koppen (niet te
klein) eraf.

• De onderstukken fijn snijden en met
kookvocht en zout en eventueel noot-
muskaat in een keukenmachine doen. 

>>
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Restaurant de Bokkedoorns ligt middenin het

prachtige Noord-Hollandse duingebied. Hier

wordt gestreefd naar een unieke middag of

avond uit, waarbij de gasten kunnen genieten

van een culinaire ervaring op topniveau, ter-

wijl ze zich toch thuis voelen. Daarom is het

interieur modern, zonder dat het kil aandoet.

Alles ademt gastvrijheid, aan ieder detail

wordt aandacht besteed. Op zomerse dagen

kan op het terras geluncht of gedineerd wor-

den, dan kunnen de gasten nog meer van het

uitzicht op de duinen en meertjes genieten.

Voor grotere gezelschappen is een aparte

zaal beschikbaar.

Zowel het restaurant als het terras zijn goed

toegankelijk voor mensen in een rolstoel,

indien nodig wordt er een tafel voor u ver-

hoogd.

Meer informatie op www.bokkedoorns.nl.

Pureer geheel tot koude crème. 
De room op het laatst toevoegen.

Tip: Gebruik de verhouding 1 deel 

aspergevocht op 2 delen slagroom. 

Je kunt ook een staafmixer gebruiken,

maar gebruik dan wel een hoge kom

tegen het spatten.

• Schenk de crème in het midden van
de borden en leg de aspergekoppen
er dakpansgewijs in.

Tip: Garneer eventueel met een plakje

gerookte zalm en een gekookt

(kwartel)eitje. Of bak een eitje in een 

poffertjespan, dan blijft hij mooi klein.

B E R E I D I N G

• Leg het vlees met de soepgroente, champignons,
knoflook en tijm in een braadslee. Schenk er
zoveel olijfolie bij dat het vlees onderstaat en laat
het vlees confijten.

Tip: Dit kun je al een dag van tevoren doen, bewaar

het dan in de koelkast. Laat het wel op kamertempe-

ratuur komen voor het de oven in gaat.

I N G R E D I Ë N T E N

• 500 à 600 gram kalfsstaartstuk
• 200 gram gemengde soepgroente,

grof gesneden
• 100 gram champignons, doorgesne-

den
• 3 teentjes knoflook, gesneden
• enkele takjes verse tijm
• ± 1/2 liter goede olijfolie (extra vergine)

• ± 3 eetlepels verse gemengde 
kruiden (peterselie, kervel, bieslook,
dragon etc.)

• 1/2 eetlepel verse Parmezaanse kaas,
geraspt

• 1/2 eetlepel pijnboompitten 
• 1/2 teentje knoflook
• zout en peper

KALFSSTAARTSTUKHoofdgerecht

MET KRUIDENPESTO

WIJNTIP
Peter Bruins, maître d’hotel en sommelier

bij de Bokkedoorns, geeft wijnsuggesties

voor bij uw voorjaarsdiner. 

• Bij de gevulde omeletjes met garnalen:

wat pittige wijn, met ‘body’, zoals Soave

van Anselmi of Bergerac sec van

Jaubertie.

• Bij de koude aspergecrème: wijn met

rondeur, zoals Alsace of volle Duitse

Pinot Blanc, Kuentz-Bas Riesling,

Rhein-Pfalz.

• Bij het Kalfsstaartstuk: fijne rode wijn,

iets gerijpt, zoals Bordeaux, niet te

jong, Sicilie van Nero d'Avola druif. 

• Bij de Granité van rood fruit: Elysium

Black Muscat of Muscat uit Zuid-

Frankrijk, Frontignan.

SUPPORT Magazine - APRIL 109



I N G R E D I Ë N T E N

• 500 gram rijpe aardbeien
• 90 gram witte basterd-

suiker
• sap van 1 citroen
• 300 gram gemengd rood

fruit, zoals aardbeien,
frambozen, bramen en
blauwe bessen

• 1/2 eetlepel honing
• klein scheutje Grand

Marnier
• paar blaadjes munt, in

stukjes gescheurd
• poedersuiker
• 300 ml slagroom
• 1 stokje verse vanille

VOORJAARSMENU 2006 
• Verwarm de oven voor op 90 graden en laat het vlees lang-

zaam garen. Controleer met behulp van een thermometer
enkele malen de kerntemperatuur van het vlees, dit moet zo’n
40 à 45 graden zijn. Het vlees heeft dan 45 minuten à 1 uur
nodig om mooi rosé gebraden te worden.

Tip: Een kookthermometer is al te koop vanaf € 10,- bij een kook-

winkel of bij een goede slager.

• Bak de pijnboompitten kort in een koekenpan zonder olie tot
ze lichtbruin zijn.

• Doe de gemengde kruiden, Parmezaanse kaas, pijnboom-
pitten en knoflook in de keukenmachine en schenk er olijfolie
bij tot alles onderstaat. Draai er een gladde saus van.

• Snijd het vlees in grote plakken en schenk er wat van de saus
over.

Tip: Belangrijk is om het vlees tegendraads te snijden, doe je dat niet

dan wordt het taaier.

Tip: serveer er bijgerechten bij die goed bij de Mediterrane smaak

passen, zoals in olijfolie gesmoorde cherrytomaatjes, gegrilde cour-

gette, risotto of in de oven gesmoorde aardappeltjes.

Nagerecht

GRANITÉ VAN 
ROOD FRUIT

B E R E I D I N G

• Pureer de 500 gram aardbeien in de
keukenmachine. Maak een granité door
5 dl gepureerde aardbeien met suiker
en citroensap erdoor geroerd in een
lage bak  te laten bevriezen. Naar eigen
voorkeur tijdens het vriezen af en toe
wat losroeren of het ijs na bevriezing
van ijsklomp afschrapen.

• Het gemengde fruit zonodig in stukken
snijden en in een schaal omroeren met
honing, Grand Marnier, munt en even-
tueel wat poedersuiker.

• Vanillestokje opensnijden en binnen-
kant eruit schrapen.

• Slagroom half opkloppen met vanille.

• Op ieder bord een ring leggen en die
vullen met een laag fruit,  een laag ijs
en slagroom.

Tip: Op het laatste moment de ring weg-

halen, zodat de room mooi over het fruit-

torentje uitloopt.
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