Feestmenu RSL: een toppertje
De feestdagen staan voor de deur en dat betekent familie, gezelligheid en heel erg veel eten. Dit jaar kook jij het
complete kerstmenu voor je familie of vrienden en dat levert de nodige stress op… Gelukkig helpt RSL-magazine jou,
samen met enkele culinaire talenten uit Roeselare, een handje. We vroegen aan vier van hen om een menu te creëren
die jij ook zelf kunt bereiden. Tijd om je vrienden of familie omver te blazen met je kookkunsten.
(foto’s: AF-Fotografie)

Cocktail:
Rum Negroni: ‘Man About Town’
4 cl rum agricole (Trois Rivières Cuvée de L’ocean)
4 cl Campari (of andere bitter zoals bvb. Biercee)
4 cl rode vermout
Giet de rum agricole, de Campari en de rode vermout in
een met ijs gevuld glas. Roer alles door elkaar met een
barlepel (een gewone koffielepel kan ook). Doe er een zeste
bij van sinaas.
Enjoy your cocktail!
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Laban Carlier - Barlaban

Voorgerecht voor 4 personen:
Foie gras met rode biet en passievrucht
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Foie gras:
250 gr. rauwe ganzenlever - 10 gr. porto - 5 gr. cognac 5 gr. truffelsap - 1 gr. peper - 3 gr. zout
Laat de ganzenlever op kamertemperatuur komen; haal de
bloedaders eruit en snijd in grove stukken. Meng de porto,
cognac, truffelsap, peper en zout erbij en laat een nacht
onder plastic rusten in de frigo. Meng alles goed onder
tot het een egale massa is en doe in een spuitzak. Rol de
ganzenlever op door ze op plastic folie te spuiten en op te
rollen. Plaats ze in de frigo zodat ze kunnen opstijven en
snij in de gewenste grootte.
Rode biet coulis:
125 gr. puree van rode biet (pakje gekookte rode biet met
sap fijngemixt) - 50 gr. water - 20 gr. sushi azijn 15 gr. witte wijn azijn - 1,75 gr. agar
Doe de puree van rode biet, water, sushi azijn, witte wijn
azijn en agar in een kookpot. Laat alles goed doorkoken
en roer regelmatig. Doe de massa in een plastic bakje en
laat hard worden in de frigo. Mix de massa en doe in een
spuitzak.
Passievrucht coulis:
100 gr. sap van passievrucht - 10 gr. suiker - 10 gr. water 1 gr. agar
Doe het sap van passievrucht, suiker, water en agar in een
kookpot. Laat alles goed doorkoken en roer regelmatig.
Doe de massa in een plastic bakje en laat hard worden in
de frigo. Mix de massa en doe in een spuitzak.
Meringue van passievrucht:
15 gr. eiwitpoeder - 100 gr. sap van passievrucht 100 gr. suikerwater (1:1) - 30 gr. eiwit
Doe het eiwitpoeder, sap van passievrucht, suikerwater
en eiwit in een maatbeker. Mix alles met een staafmixer
tot het lichtjes begint te verdikken. Plaats de massa een
nacht onder plastic in de frigo. Haal de massa uit de frigo
en doe ze in de keukenrobot. Klop met de klopper de massa
op tot die helemaal sneeuwwit is. Doe de meringue in een
spuitzak en spuit de gewenste vorm. Laat 5 uur drogen op
50°C en bewaar in een afgesloten doos.

Toast:
600 gr. bloem - 200 gr. boter - 25 gr. suiker - 10 gr. zout 150 gr. melk - 5 eieren - 25 gr. gist
Mix de eieren, melk en gist. Doe de bloem, boter en suiker
in de keukenrobot en meng met de kneedhaak. Voeg het
eimengsel erbij en kneed verder. Voeg het zout toe. Kneed
het deeg 12 minuten verder op matige snelheid. Vul de
bakvormen half met het deeg en laat rijzen op een warme
plaats, tot het deeg aan de rand van de bakvorm komt. Bak
af op 220 °C gedurende 20 minuten. Haal ze uit de vorm
en bak nog 20 minuten op 180 °C. Laat ze afkoelen op een
rooster.
Afwerking :
rolletjes van rode biet - takjes bloedzuring citrusafrikaantjes

Jolien Olivier - Bistro De Witte Merel

Hoofdgerecht voor 4 personen:
Wilde eend met structuren van butternut en amandelkroketjes
2 wilde eenden - 500 gr. butternut - 1 sjalot - peper en zout 250 gr. bosmengeling champignons - ½ liter bruine fond 1 deciliter sap van rode biet - 100 gr. chutney van kweepeer schil en sap van 1 sinaasappel - 4 à 5 stuks amandelkroketten per persoon - 200 gr. boter - tijm en laurier 1 kaneelstok - 1 steranijs - scheutje rode porto - 1/2 teentje
look - Chardonnay azijn - olijfolie - sucro - 1 eetlepel sambal
oelek - 1 eetlepel garam masala
Start met twee wilde eendjes die je bij de slager kunt
bestellen. Je vraagt aan de slager om de filets (twee per
eend) van de karkassen te scheiden. Vraag ook om de
karkassen mee te geven, want die heb je nodig voor de saus.
Saus:
Kleur de karkassen aan met grof gesneden sjalot, blus met
porto, laat uitkoken en voeg het sap van rode biet toe. De
wild fond, steranijs en schil van sinaasappel gaan er ook
bij. Laat inkoken tot sausdikte, zeef en breng op smaak met
een klontje boter, peper en zout.
Eendenfilet:
De eendenfilet wordt vacuüm getrokken met een
klontje boter, tijm, laurier, peper en zout. Gaar de filet
gedurende 30 minuten op 60°C in een warmtebad. Voor
het doorgeven wordt de eend op de velkant kort gebakken
in hazelnootboter. Verwijder daarna het vel. Snij bij het
dresseren op het bord de filet in twee om verfijning op het
bord te creëren.

Garnituren:
Snij de butternut in dunne plakjes. Grill enkele
butternutschijfjes die je met de uitsteekvorm van diameter
4 cm uitgeprikt hebt. Het schijfje gebruik je dan op het
bord als eerste garnituur om het gerecht erop af te werken.
Prik dan ook nog enkele kleinere schijfjes uit met een
uitsteekvorm van diameter 2 cm. Voor het doorgeven
marineer je die schijfjes met sinaasappelolie en een zeste
van sinaas.
Voor de butternutcrème start je met gegrilde stukjes
butternut. Die gaan dan in de thermomix met peper en
zout, garam masala en sambal oelek. Draai de inhoud op
hoge stand in de thermomix tot een stevige crème. Serveer
daarbij een sinaasappelschuim op het bord, die wordt
bereid met vers sinaasappelsap, olijfolie, chardonnay
azijn, sucro, peper en zout. De chutney van kweepeer volgt
nadien; sluit af met verse boschampignons. Serveer de
amandelkroketjes apart met een stevige jus.
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Steven Hinnekens - Bistro Le Nord

Dessert voor 12 personen:
Cheesecake - exotic
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Cheesecake:
4 eieren - 500 gr. platte kaas - 200 gr. melk - 1 vanillestok 80 gr. bloem - 200 gr. suiker
Klop het eigeel met suiker tot ruban (een gladde, witte,
schuimige massa - nvdr.) en meng de bloem erdoor. Kook
de melk met een vanillestokje op en voeg bij de ruban.
Doe de platte kaas erbij en meng. Spatel opgeklopt eiwit
eronder en bak af in een oven van 160°C gedurende 18
minuten.
Soepje:
500 gr. mengeling exotisch fruit - 200 gr. limoensap 200 gr. suiker - 100 gr. water
Mix het exotisch fruit, het limoensap, de suiker en het
water fijn en passeer (door een zeef of vergiet halen - nvdr.).
Crèmeux exotic:
250 gr. mascarpone - 250 gr. mengeling exotisch fruit 100 gr. suiker - 1 blad gelatine - 300 gr. room - 1 limoen
Klop mascarpone, exotisch fruit en suiker los. Los de
gelatine op in 50 gr. warme room, en voeg toe.
Klop 250 gr. room lobbig en spatel onder mengsel. Voeg
limoenzestes toe.
Sorbet exotic:
500 gr. mengeling exotisch fruit - 400 gr. suiker - 1 l water 200 gr. ananas - 7 passievruchten - 3 gr. stabilisator
Mix exotisch fruit, suiker, water, ananas, passievruchten
en stabilisator fijn in de thermomix en passeer. Vries in
en pacoseer (ijs maken met de Paco Jet, een soort ijs-/
sorbetapparaat – nvdr.).
Krokant:
400 gr. mengeling exotisch fruit - 100 gr. suiker 100 gr. decorsuiker
Mix exotisch fruit, suiker en decorsuiker in de thermomix
gedurende 10 minuten op 60°C. Smeer dun uit en bak af in
een oven van 90°C gedurende 8 uur.

Gel Exotic:
800 gr. exotisch fruit - 100 gr. citroensap - 100 gr. suiker 10 gr. agar
Kook exotisch fruit, citroensap, suiker en agar op, stort uit
(uitgieten, omkeren - nvdr.) en laat snel afkoelen. Mix fijn
in de thermomix.
Fruit:
Voorzie blokjes ananas, passievrucht en mango.
Afwerking:
Werk af met citrusafrikaantjes, goudsbloem en jonge
verveinetopjes.

Tim Boury - Restaurant Boury

