
 
Don Jacobo Reserva  
Spanje Rioja Alta  
Druivensoort 95% Tempranillo, 5% Garnache - Mazuelo  
Jaar 2001  
Opvoeding 15 maanden op hout gelagerd. Gebotteld in Februari 2005.  
Kleur Intens, schitterende robijnrode kleur met lichte baksteen rode tinten.  
Bouquet Elegant, complex en rijp aroma met mooi geïntegreerde aroma’s van 
specerijen en mineralen. Goed gebalanceerd met een fijn fruitig karakter.  
Smaak Soepel en smakelijk, rond en warm.  
Temperatuur Bij 16 - 18 C graden  
Serveersuggestie Prima begeleider bij allerlei geroosterd en gegrild rood vlees, 
visgerechten met stevige sauzen en oude, rijpe kazen. 
 
Sirromet Pinot Gris 
Australië – Queensland, Granite Belt 
Druivensoort: Pinot Gris 
Karakter: Zacht boeket van lychees, mango, peer en abrikoos. Super fruitig ziltig en 
kruidig in de mond. Mooi filmend met een zeer breed aromatisch pallet. 
Serveren: Op 8-10 graden combineert deze wijn lekker met kalfsgerechten en 
diverse visbereidingen en fushion keuken met kerriegerechten. 
 
Blauer Zweigelt, Winzer Krems  
CATEGORIE: Rode wijn   
HERKOMST: Oostenrijk - Krems - Donau  
DRUIVENSOORT:  Blauer Zweigelt  
VINIFICATIE: Traditionele rode vinificatie met een gemiddeld lange inweking 
van de druiven.  
KARAKTER: Robijnrood van kleur. Bijzonder fruitig van karakter en een licht 
vettige structuur. De afdronk is krachtig en intens.  
SERVEREN: Serveer deze wijn op ongeveer 16-18°C bij een groot aantal kazen en 
vleesgerechten.  
 
AOC MAURY 2004  Red     VIN DOUX NATUREL    
Fortified wine ( semi-sweet) Old vineyard (60 to 80 years old) 
Organic agriculture 100% Grenache Noir. Small yield 10 hl/ha 
Late harvest, by the end of October. Long macération, two months 
"Mutage sur Grain": adjonction of alcohol on the grape 
Late mutage: at 1010 instead of 1040 traditionnally ( so this product is less sweet, 
closer to the taste of dry red, and can be presented to some meals, not only 
chocolate!) 
Mutage with a minimum of alcohol (5% instead of 10%) 
Oak barrel conservation, one year 
Very low use of sulfites ( 50 mg/l total adjonction, from the harvest to the bottling) 
Bottled without filtration 
 

 

  

                                                   

 
 

Cuisine Culinaire Rijnmond: C.C.R. 
 
 
 
 

Menu voor de maand oktober 2008 ( 12 personen) 
 
 

 
 

Salade van eendenborst en vijg met wijn 
* 

Visfilet met spinazie 
* 

Kipsuprême gevuld met gedroogde porcini, rozemarijn en 
geitenkaas, paddenstoelenballetjes en paddenstoelensalade 

* 
Koffiemousse met koffie-sinaasappeltuiles 

 
 
 
 

 Wijn:  
Salade van eendenborst  : Don Jacobo Reserva 
Visfilet met spinazie  : Sirromet Pinot Gris 
Kipsuprême gevuld  : Blauer Zweigelt, Winzer Krems 
Koffiemousse   : AOC MAURY 2004  Red      
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 Salade van eendenborstfilet en vijgen met wijn 
 
 
Ingrediënten: 
Eendenborstfilet 
4  st (wilde) eendenborstfilets 

zout, versgemalen peper 
100 gram veldsla 
Vijgen met wijn 
12 st vijgen 
4 st sinaasappels 
1 st  citroen 
350 ml rode wijn 
50 g kristalsuiker 
1 st kaneelstokje 
12 st gekneusde roze peperbolletjes 
120 g gorgonzola 
  balsamico 
 
Bereiden: 
Eendenborstfilet 
Snijd een ruitpatroon in het vel en wrijf de borst in met peper en zout. 
Bak de borst, op vetzijde, in een droge koekenpan tot het vet gesmolten en het vel knapperig 
is in ongeveer 10 à 15 min. Tip: verwijder overtollig vet tijdens het bakken. 
Bak nog ongeveer 1 min. op vleeszijde. 
In aluminiumfolie even laten rusten. 
Voor serveren in heel dunne schuine plakken(1½ -2 mm) snijden met mes of snijmachine. 
 
Vijgen met wijn 
Rasp de schil van 2 sinaasappels en 1 citroen en pers deze vruchten. Trek zestes van de 
andere 2 sinaasappels. Blancheer de zestes (garnering). 
Maak de vijgen voorzichtig schoon met een doekje. Zet ze naast elkaar in een wijde pan of 
vuurvaste schaal en let erop dat ze genoeg ruimte hebben en elkaar niet kneuzen. Bestrooi ze 
met de suiker en de geraspte citrusschil en giet er het uitgeperste sap en de wijn over. Leg 
het kaneelstokje en de gekneusde roze peperkorrels erbij. 
Breng het vocht op een temperatuur van 80 ºC en laat het daarna 30 min zonder deksel 
pocheren. 
Schep de vijgen met een schuimspaan voorzichtig uit het vocht op een schaal.  
Zeef het vocht. Laat het vocht in de pan tot de helft inkoken en maak tot slot op smaak met 
een weinig balsamico. 
Laat de vijgen afkoelen. 
 
Serveren: 
Maak van veldsla een bloemring op een groot bord. Zet in het midden de vijg. 
Drapeer de eendenborst op de sla. 
Druppel royaal het vijgenvocht over vijg en vlees. 
Verdeel de gorzonzola in 12 stukjes van ca 1 x 1 cm. 
Snijd de vijg kruislings in (niet te ver) en stop daar het stukje kaas in. 
 
   

 

Physalis, lampionplant 
 
 
 

 
 
 
 
De lampionplant is inheems in Japan en komt als 'onkruid' voor in Centraal- en Zuid-Europa. 
Het plantengeslacht is familie van de nachtschade (Solanaceae). 
De lampionplant neemt genoegen met schrale grond. Elke zandige grond of grond met 
weinig humus is nog goed genoeg voor deze plant. Naarmate er meer humus in de grond 
voorkomt, zal de plant er alleen maar hoger door groeien. De plant is een beetje giftig, maar 
niet erger dan het familielid de tomaat. 
 
 

Porcini, 
 
 
Porcini, ook wel bekend als bospaddenstoelen, boleten, cepes en eekhoorntjesbrood.  
Het zijn geurige paddenstoelen die vooral gedroogd er veel smaak hebben. 
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Koffiemousse met koffie-sinaasappeltuiles 

 
 
Ingrediënten: 
Koffiemousse 
250 g  pure chocolade met mokka ( = incl 50 g voor garnering) 
4 el melk 
50 ml hete sterke espresso 
2 st eiwitten 

snuf zeezout 
2 tl fijne kristalsuiker 
300 ml slagroom 
 
Koffie-sinaasappeltuiles 
150 g boter 
3 st sinaasappels 
15 st koffiebonen 
75 g bloem 
150 g fijne kristalsuiker 
1 ½ el oploskoffie, grove korrel 
100 g geschaafde amandelen 
 
Garnering 
  Physalis  ( zie bladzijde 6 ) 
 
Bereiden: 
Koffiemousse 
Hak 200 g chocolade fijn. Verwarm de melk en giet dit met de espresso over de chocolade. 
Laat het 2 min staan. Roer dan  de massa door en laat het geheel wat afkoelen. Klop het eiwit 
met het zout tot zich zachte pieken vormen, voeg de suiker toe en klop nog even door. 
Klop de slagroom stijf. 
Spatel eerst het eiwitschuim en daarna de slagroom door de gesmolten chocolademassa. Dek 
de schaal af met plasticfolie en zet de mousse 2 uur koel weg.  
 
Koffie-sinaasappeltuiles 
Verwarm de oven voor op 180ºC. 
Smelt de boter, laat hem even staan en giet de vloeibare boter af; laat het bezinksel in de pan 
achter. 
Was de sinaasappels en schil ze met een zesteur. Halveer de vruchten, pers ze uit en zeef het 
sap. Laat het sap samen met de koffiebonen inkoken tot 60 ml en zeef nu de koffiebonen 
eruit. 
Meng alle ingrediënten tot een slap deeg. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Schep steeds op ruime afstand van elkaar een portie 
van circa 20 g deeg op het bakpapier. Druk ze met een vork uit tot rondjes van ongeveer 8 
cm doorsnee. 
Bak de tuiles 8 min in de warme oven. 
 
Serveren: 
Schep met een ijslepel bolletjes van de koffiemousse en leg ze tussen 2 tuiles. 
Garneer met physalis en 50 g geraspte chocolade. 
 
 

 
Visfilet met spinazie 

 
 
Ingrediënten: 
Visfilet 
600 g  witte visfilets zonder vel 
8 el bloem 

zout, peper uit de molen 
4 st eieren losgeklopt 
300 g  vers van het stuk geraspte Parmezaanse kaas 

olijfolie 
 
Spinazie 
1000 g spinazie 
2 tn  knoflook 
2 st sjalotjes 
75 g boter 

peper, zout 
9 st zongedroogde tomaatjes uit olie 
100 g pijnboompitten 
 
Bereiden: 
Visfilet 
Kruid bloem met peper en zout. 
Bestuif de vis met de gekruide bloem. 
Haal ze door het ei en druk ze in 200 g versgeraspte Parmezaanse kaas. 
Zorg er voor dat de filets rondom met een stevig laagje bedekt zijn. 
Giet een klein beetje olie in een hete koekenpan en bak de vis in een paar minuten aan beide 
zijden goudbruin. 
 
Spinazie 
Oven voorverwarmen op 220ºC. 
Spinazie wassen en droog centrifugeren. 
Knoflook en sjalotjes grof hakken en aanfruiten. 
In diep ingevet ovenbakblik spinazie, knoflook,uitjes, peper en zout mengen. Daarop de 
spinazie leggen en de boter erover verdelen. 
Blik in hete oven schuiven en oven UIT zetten. Ongeveer 15 min. laten garen. 
Tomaatjes zeer fijn snijden en pijnboompitten roosteren 
 
Serveren: 
Borden voorverwarmen. 
Spiegel van spinazie, daarop gebakken visfilets.  Het geheel garneren door over het hele bord 
de zeer fijn gesneden tomaatjes, pijnboompitjes en rest van de Parmezaanschilfers te 
verdelen. 
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Kip suprême gevuld met gedroogde porcini, rozemarijn en geitenkaas 
 
 
Ingrediënten: 
Gevulde kip 
50 g gedroogde porcini  ( zie bladzijde 6 ) 
5 tl rozemarijnnaaldjes, fijngehakt 
350 g zachte milde geitenkaas, zonder korst 
2 st citroenen, schil geraspt 
12 st kipborststukken van ± 125 g elk, met vel 
50 g boter 
8 el olijfolie  

zout en versgemalen zwarte peper 
cocktailprikkers 

Paddenstoelenballetjes met basilicum 
250 g gepureerde aardappelen, op kamertemperatuur 
  melk en boter 
30 g boter 
3 st sjalotjes, fijngesneden 
450 g  gemengde paddenstoelen, in fijne blokjes 
2 el fijngesneden basilicum 
60 g Parmezaanse kaas, geraspt, vers 

zout en versgemalen zwarte peper 
4 st eieren 
120 g bloem, gekruid met zout en zwarte peper 
200 g vers, grof broodkruim ( kant en klaar aanwezig) 

arachideolie om te frituren 
Paddenstoelensalade 
250 g champignons 
½  st rode paprika 
6 el truffelolie 
½  st citroen  

zeezout, versgemalen peper 
80 g ruccola 
Garnering 
1 doosje cherrie - trostomaten 
Bereiden: 
Gevulde kip 
Week de paddenstoelen 20 min. in een kommetje met warm water 
Verwarm de oven voor op 220ºC.  Schep de porcini uit het water en knijp ze goed uit. 
Hak de porcini grof en doe ze in een schaal met de rozemarijn, geitenkaas en citroenschil. 
Voeg zout en peper naar smaak toe en meng alles tot een gladde pasta. 
Leg de stukken kip met het vel naar boven op een plank. Maak met een lang scherp mes een 
horizontale inkeping. Er moet een zak ontstaan. Vul elke zak met wat geitenkaasmengsel, 
maar houd een kleine ruimte vrij. Steek de openingen met cocktailprikkers dicht zodat de 
vulling er bij het braden niet uitloopt. Zout en peper de kip aan beide kanten. 
Verhit een grote ovenvaste braadpan op halfhoog vuur en doe er de boter en olijfolie in. Bak 
de stukken kip 5 min op de velkant tot deze bruin is. Keer ze voorzichtig om en bak de 
andere kant 2 min. Zet de pan in de oven en braad de kip 8 min. Leg de stukken kip als de 
braadpan niet ovenvast is in een braadslee en reken dan een iets langere braadtijd. Neem ze 
uit de oven en laat ze 2-3 min. rusten. 
 

 
Paddenstoelenballetjes met basilicum 
Maak eerst de aardappelpuree. 
Doe de boter in een grote koekenpan en zet hem op halfhoog vuur. Smoor de sjalotjes 4 min. 
tot ze glazig zijn. Doe de paddenstoelen erbij en smoor alles nog 10 min. tot ze gaar zijn en 
het vrijkomende vocht is verdampt. Stort alles in een grote schaal en laat afkoelen. 
Voeg, als sjalot en paddenstoelen koud zijn, de aardappelpuree, basilicum, Parmezaanse kaas 
en royaal zout en peper toe, vermeng alles goed. Verdeel het mengsel in 36 porties en vorm 
er met vochtige handen kleine balletjes van; leg ze op een groot bord. 
Klop de eieren in een diep bord los. Doe de bloem op een bord en het broodkruim op een 
ander bord. Wentel een balletje door de bloem tot het geheel is bedekt. Schud het teveel eraf 
en draai het door het ei en tenslotte door het broodkruim zodat het geheel is gepaneerd. 
Schud de overtollige kruimels af en leg het op een platte schaal. Maak zo nog 35 balletjes. 
Verhit de olie in een frituurpan tot 175 ºC en frituur steeds vijf of zes kroketjes in 3-4 min. 
goudbruin. Schep ze uit de olie op een met keukenpapier bekleed bord en laat ze uitlekken. 
Frituur zo alle balletjes. Laat ze een paar minuten afkoelen, leg ze op een schaal en serveer 
ze warm. 
 
Paddenstoelensalade
Snijd de paddenstoelen in flinterdunne plakjes. Snijd de ½ paprika brunoise. 
Maak een dressing met olie, citroen, peper en zout. Tip: gebruik niet te veel citroen. 
Meng de iets fijngesneden ruccola met de dressing, de paddenstoelen en de paprika. 
 
 
Serveren: 
Leg op het voorverwarmde bord het gevulde stukje kip  met de paddenstoelenballetjes en de 
paddenstoelensalade en garneer met wat ruccola en trostomaatjes. 
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