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Een lichte jonge energieke Port uit Douro Portugal. Gemaakt van een blend van Moscato 
(Muskaat) druiven van diverse recente oogsten. 
De authentieke fruitsmaak is gehandhaafd door een korte tijd op fust gelegen te hebben. Dit 
waarborgt een diepe robijnrode/paarse kleur en een bouquet van rode bessen. 
Aan te bevelen als aperitief tevens een perfecte begeleider bij gedroogd en vers rood fruit en 
paté gerechten. Ideaal bij milde kaassoorten, desserts. 
Serveren bij 14 - 16 oC  
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Manzanilla is een licht zilte, stro-gele droge sherry uit San Lucar de Barrameda. Waar de 
naam juist vandaan komt weet niemand precies. Men denkt dat de verwijzing ontstaan is 
door zijn heilzame werking, net als kamillethee. Deze sherry heeft een alcoholpercentage 
van 15 % en wordt het liefst koel geserveerd. 
Lichte Jerez-wijnen, Fino en Manzanilla, rijpen onder flor, een natuurlijke gistlaag, 
waardoor mooie droge witte wijnen ontstaan. Vanwege het licht zilte karakter van 
Manzanilla past deze wijn niet alleen goed bij visgerechten zoals Hollandse nieuwe, 
mosselen, oesters, garnalen en andere zeevruchten, maar ook bij ham ( Serranoham ), milde 
kazen, asperges en olijven. 
Serveren bij 14 - 16 oC 
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Een mooie heldere en sprankelende rode wijn uit Ribera del Duero – West Spanje, gemaakt 
van 95% Tinta del País en 5 % Cabernet Sauvignon.  
De wijn heeft een gedekte kleur, met overheersende paarsblauwe tonen van zijn jeugd tussen 
de pittige rode tonen die de lichte rijping aangeven. Brede geur, de primaire tonen van rijp 
fruit zoals framboos en braam, met tertiare aroma's van de rijping op vat waarbij de vanille 
en drop overheersen. Brede smaak met een harmonieus evenwicht tussen tannine en zuren. 
Gedurende 6 maanden gerijpt op nieuwe vaten van Amerikaans eiken. 
Deze wijn is een uitstekende partner van roodvlees en klein wild maar past door zijn mooie 
houttonen ook goed bij zoete nagerechten.. 
Serveren bij 18 oC 
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Een zoete witte wijn uit Valencia (Spanje), gemaakt van een mengsel van Moscatel en 
Merseguera druiven.  
De wijn heeft 6 maanden gerijpt op nieuwe vaten van amerikaans eiken. Is goudgeel van 
kleur, met aroma’s van oranjebloesem en jasmijn. 
Een volle intensieve smaak, aangenaam rond. 
Heerlijk om zó te drinken, als aperitief, maar ook een uitstekende begeleider van paté en 
zachte blauwe kaas en van verschillende fruit desserts en sorbets! 
Serveren bij 8 - 10°C 
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Salade   : Calem Port Ruby 
 
  Oestersoep: Domecq Sherry Manzanilla    
 
  Eend :  Ribera del Duero Melior   
 
  Nogaparfait: Torre de la Pobleta semi dulce D.O. 
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12 st vijgen rijpe 
75 g boter 
50 g basterdsuiker lichtbruine 

 �� � � � � � �� �� � � �

200 ml port 
6 el crème fraîche 
2 el ciderazijn 
6 el olijfolie 
  zout en versgemalen peper 
 
36 st parmaham dunne plakken 
400 g gemengde slablaadjes (rucola, krulandijvie, radicchio, eikenbladsla, 

 waterkers) 
300 g stilton, verkruimeld en op kamertemperatuur 
3 el bieslook in stukjes van 1 cm 

# � �� �
 � �  � ��� � . 
Verwarm de oven voor op 220 °C. Snijd de puntjes van de steeltjes en snijd de vijgen in de 
lengte doormidden. Leg de halve vijgen�met de snijvlakken naar boven in een met boter 
bestreken braadslee. Bestrijk ze met gesmolten boter en bestrooi ze met wat basterdsuiker. 
Zet de braadslee 10-12 minuten in de oven tot de vijgen zacht zijn. Neem ze eruit, schep ze 
op een schaal en houd ze in de uitgeschakelde oven warm.  
 �� � � � � � �� �� � � � . 
Zet de braadslee op halfhoog vuur en giet de port erin. Laat hem stroperig tot een kwart 
inkoken en neem de braadslee van het vuur. 
Klop in een kom de crème fraîche, de ciderazijn en de olijfolie door elkaar. Giet de 
ingekookte port er door een zeefje bij en klop hem met wat zout en peper goed door.  
 
Leg de plakken ham op grote borden. Bestrooi de slablaadjes met wat peper en schep de 
stilton en het bieslook erdoor. Verdeel de sla en de warme vijgen over het midden van de 
borden en bedruppel met de portvinaigrette. Druppel het vocht van de vijgen dat tijdens het 
warm houden is vrijgekomen eveneens over de salade.
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Leg de amandelen op een bakplaat en bak ze lichtbruin in een oven van 180 °C. Kook de 
kristalsuiker en glucosestroop op matig vuur lichtbruin. Roer er van het vuur af de nog 
warme amandelen door. Bestrijk 2 vellen vetvrij papier met arachideolie. Leg 1 vel op een 
bakplaat, giet er de warme noga op en bedek het met het andere vel. Rol met een deegroller 
de noga dun uit. Steek 12 galettes uit de nog warme noga, met een ring van 7 cm doorsnede.  
Gebruik de overgebleven noga voor de parfait. 
 �� � � ��� � � � � �

Suikersiroop: kook water en suiker, tot dat alle suiker is opgelost. Los de gelatine op in de 
suikersiroop. Meng de passievruchtcoulis met de suikersiroop. Draai er in de ijsmachine 
sorbet van. 

%� �� � �

Klop de eierdooier met 45 gram suiker stijf. Klop het eiwit met de resterende suiker 
eveneens stijf. Schep de eierdooier en het eiwit luchtig door elkaar. Meng er de gezeefde 
bloem en het aardappelmeel door. Bekleed een bakplaat met vetvrijpapier, stort het beslag 
hierop strijk het uit (zie nogaparfait) en bak het af in een oven van 190 C. (± 10 minuten) 
 $� � � �� � &� � �

Snijd van het kapsel 12 reepjes van 21 cm lang en 2 cm breed. Bekleed hiermee de 
binnenzijde van de 12 ringen van 7 cm doorsnede. 
Klop de slagroom lobbig en houd de room koud in de koelkast. Kook de suiker, het water en 
de honing tot een lichtbruine siroop. Klop het eiwit luchtig stijf, giet de suikersiroop er al 
roerend bij en klop de massa koud. Schep er dan de gehakte noga, bigarreauxkersen, 
pistachepitten en hazelnoten door. Spatel daarna de lobbige slagroom door het mengsel. 
Verdeel deze parfait over de met kapsel beklede ringen. Maak in het midden van de parfait 
een kuiltje en zet de ringen in de vriezer. Schep daarna de sorbet in de kuiltjes van de 
bevroren parfait en strijk de ring strak af. Zet de parfaitringen terug in de vriezer. 
 � � � � � � � � � �� � �� 
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Schil de sinaasappels zo, dat er geen wit meer aan zit. Voor de saus moet er 300 ml sap 
overblijven!  Snijd de partjes tussen de vliezen uit. Knijp het sap uit de overgebleven 
vliezen. Snijd de partjes in de breedte doormidden. Laat de partjes uitlekken op een zeef en 
marineer ze in 3 dl suikerstroop. 
Halveer de passievruchten, schep het vruchtvlees eruit en zeef het sap. Houd 1 eetlepel pitjes 
achter. Voeg de rest van de suikerstroop bij het passievruchtsap, plus 300 ml sinaasappelsap 
en breng deze saus aan de kook. Los het aardappelzetmeel op in een eetlepel water en bind 
er al roerend de saus mee. Zeef de saus en laat hem afkoelen. Spoel de achtergehouden 
passievruchtpitjes af met water en voeg ze aan de saus toe. Zeef de gemarineerde partjes.  

 �� � �� � � � � � � � �

Kook de suiker en het water tot 126 °C. Klop het eiwit met de poedersuiker luchtig stijf. 
Giet de hete suikerstroop al roerend bij het eiwit en klop het eiwit daarna koud. 
 
Neem de parfaitringen uit de vriezer. Verwijder de parfait uit de ringen, leg ze op de (kleine) 
borden en daar om heen de sinaasappelsalade met de saus. Spuit het Italiaans schuim met 
behulp van een spuitzak in een bol op de nogaparfait. Brand er met een hobbybrander 
voorzichtig een bruin laagje op en decoreer met de nogalette. 
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$� � � � � �� � ���   (garnering) 
55 g amandelen geschaafde 
100 g kristalsuiker  
80 g glucosestroop  

arachideolie 
bakpapier (vetvrij) � � �' � �� � �� � �

1300 ml water 
1300 g suiker 
 �� � � ��� � � � � �

250 g passievruchtcoulis  
1000 ml suikerstroop  
10 g gelatine 
 %� �� � �

6 st eierdooier 
70 g suiker 
3 st eiwit 
30 g bloem 
30 g aardappelmeel 
 $� � � �� � &� � �

300 ml slagroom 
40 g suiker 
10 ml water 
60 g honing 
2 st eiwit 
40 g noga gehakte 
40 g bigarreauxkersen gehakte (gekonfijte kersen) 
40 g pistachepitten gehakte 
40 g hazelnoten gehakte 
 � � � �� � � � � �� � �� 
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8 st sinaasappels (hand) 
300 ml suikerstroop 
4 st passievruchten 
4 g aardappelzetmeel 
  �� � �� � � � � � � � �

200 g suiker 
100 ml water 
3 st eiwit 
30 g poedersuiker 
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36 st oesters  
90 g roomboter 
3 st sjalotje, gesnipperd 
700 ml witte kookwijn  
3 tl zout, opgelost in 450 ml water 
700 ml crème fraîche  
3 tl bieslook  fijngeknipte verse 
3 tl kervel fijngehakte verse 
3 tl dragon fijngehakte verse 
1,5 tl peper versgemalen 
 # � �� �
 � � "

Maak  de oesters open boven een kom om het sap op te vangen. Bewaar de onderste 
schelphelft. Doe de losse oester in de kom. 
 
Verhit de boter in een pan op een matig vuur. Doe er wanneer de boter schuimt de fijn 
gesnipperde sjalotjes in en fruit 1 tot 2 minuten. Giet er de wijn bij en voeg de oesters met 
hun sap toe. Giet er dan het gezouten water over. Schep er wanneer zich belletjes langs de 
rand vormen de crème fraîche, bieslook, kervel en dragon door. Bestrooi met de peper. Laat 
de soep nog l minuut sudderen tot alles net doorverwarmd is. 
 � � � � � �� "

Schep de soep in voorverwarmde soepkommen en dien onmiddellijk op. 
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6 st wilde eenden (± 500 g bruto per eend. Dit levert een borstfilet op van 
  125 g) 
1500 ml ganzenvet (in pan laten zitten en in de koeling latenstaan voor de  
  volgende brigade). 
6 tn knoflook 
6 tk  rozemarijn 
6 tk tijm 
3 tl grof zeezout 
3 tl peperkorrels     
 �� � � � 
 �

6 tn knoflook 
6 st uien 
3 tk rozemarijn 
15 tk tijm 
15 g kleurzout 
30 st peperkorrels �� ��

12 st vleugels van de eend 
1 el ganzenvet 
100 g sjalotten 
2 tn knoflook 
1000 ml kalfsfond 
500 ml kippenfond  
2 el honing 
150 ml sherryazijn 
125 g koude boter 
 � ��� �  � � �� � �
24 st gekonfijte vijgen 
150 ml oude aceto balsamico  

peper 
60 g boter 
 �� 
 � � � � �� ��

12 st rode minibieten of 4 bieten in drieën gesneden 
oude aceto balsamico  
boter ( ��  
 � � � � �

120 g geschaafde amandelen  
300 g suiker  
2 el water  
20 g boter )�  � � ' � � � �

16 st sneetjes witbrood zonder korst 
80 g honing 
260 g boter 

zout 

# � �� �
 � � "

Snijd de bouten en vleugels van de eenden. De bouten worden gemarineerd en de vleugels 
zijn voor de saus. �� � � � 
 �

Maak in de keukenmachine een puree van knoflook, uien, rozemarijn, tijm, kleurzout en 
peperkorrels. Leg de eendenbouten in de marinade en laat ze zo lang mogelijk trekken ± 40 
minuten. Spoel de marinade van de bouten, droog ze en konfijt ze in ganzenvet op 80 °C tot 
ze gaar zijn. (± 60 minuten) Laat de boutjes afkoelen en snijd het overtollige vel weg. 
(daarna nog krokant bakken) 
 �� ��

Bak de vleugels aan in ganzenvet. Voeg de schoongemaakte gesneden sjalotten en de teen-
tjes knoflook toe en laat ze even aanbakken. Voeg kalfsfond en kippenfond toe en laat de 
saus inkoken tot ca. 4 dl. Zeef de saus en roer er de honing, sherryazijn en ten slotte de in 
blokjes gesneden boter door. 
 � ��� �  � � �� �

Ontdoe de vijgen van de steeltjes en pureer ze met de aceto balsamico in de keukenmachine. 
Voeg royaal versgemalen peper toe. 
 �� 
 � � � � �� ��

Kook de bietjes in water, schil ze, snijd ze in tweeën en stoof de bietjes voor het serveren, in 
enkele druppels aceto balsamico en de boter. 
 ( ��  
 � � � � �

Rooster de amandelen in een oven van 180 °C lichtbruin. Kook de suiker met het water op 
een laag vuur  tot een lichtbruine karamel. Neem de pan van het vuur en roer er de nog 
warme amandelen door. Roer de boter door de warme karamel. Laat de noga op een met olie 
bestreken bakplaat afkoelen. Stamp de noga daarna ragfijn. 
 )�  � � ' � � � �

Maal de sneetjes witbrood in de keukenmachine tot kruim. Voeg honing, boter, zout en 
peper toe en meng alles goed door elkaar. 
 %� �' � � � � � � � 
 �  �� �� �

 
Braad het restant van de eenden rondom goudbruin aan in ganzenvet en voeg knoflook, 
rozemarijn en tijm toe. Braad de eenden dan rosé in een oven van 180 °C. (± 20 minuten 
afhankelijk van de dikte) Kerntemperatuur 55 à 60 °C. Laat ze daarna op een warme plaats 
een kwartier rusten. 
 * �  
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Bak de gekonfijte boutjes krokant in ganzenvet, bedek ze met honingkruim en gratineer ze 
onder de grill tot het kruim goudbruin wordt. Houd ze warm in een oven van 80 °C. 
 * �  
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Snijd de eendenborsten van de karkassen. Strooi er royaal noga over, samen met grof 
zeezout en de gekneusde peperkorrels. Laat de noga onder een hete grill smelten. 
Snijd de borsten in de lengte doormidden en trancheer de helften.  
Verwarm de vijgenpuree en roer er de boter door.  � � � � � �� 

Leg op ieder bord een bout en de getrancheerde eendenborst. 
Schep de vijgenpuree en de bietjes aan weerszijden van de eendenborsten. Druppel Aceto 
Balsamico op de bietjes. Giet de saus rond de eend. 

3 4 


