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Tools

mixing glass
cocktaillepel
strainer

Ingrediënten

3 cl Copperhead gin
3 cl Campari
3 cl Kiss My Blackberries Vermouth
1 cl 2240 Social Club orangecello
1 cl spiced cacao pepersiroop

NEGRONI ANTE 
MORTEM
Neem een mixglas en vul het met ijsblokken. Giet alle 
ingrediënten erin en stir met de cocktaillepel. Gebruik voor 
de Negroni een mooi old fashioned glas. Don’t se!le for less, 
classics serveer je in stijl. Werk deze lieverd af met een schij"e 
gedroogde sinaasappel en een fondant chocolaatje!

De basis van de siroop is een five spice syrup, aangevuld met 
cacaopeper en orange szechuan. Neem 500 gram suiker, 250 ml 
water, 1 klein kaneelstokje in stukken, 1 steranijs, 1 el zwarte 
peper, 1 el wi!e peper, een 15-tal kruidnagels, een paar schij"es 
gember en 2 el cacao peper en orange szechuan mix.

Laat alles samen opwarmen, roer af en toe tot de suiker mooi is 
opgelost en haal van het vuur net voor het kookt. Wacht tot de 
siroop is afgekoeld en zeef alles in een fles of bokaal. Bewaar in 
de koelkast.

We schrijven het jaar 1919. Het is een mooie lentedag in Firenze wanneer graaf 

Camillo Negroni z’n geliefde local bar binnenstapt. Net terug van een trip naar 

Engeland en geïnspireerd door de florerende gin-scene aldaar, vraagt hij de 

bartender om hem z'n usual Americano te maken maar de soda te vervangen 

door een scheutje gin ...

En zo, bijna 100 jaar geleden, ... werd de Negroni geboren door een ingeving van 

onze vriend de graaf.  

 

Thanks a bunch homie, we blijven je eeuwig dankbaar!
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Tools

Boston shaker
Strainer

zeef

Ingrediënten

6 cl The Naked Grouse Whisky
1/2 citroen

1 cl Heering Cherry likeur
2 cl Spragues maple syrup

1 cl kaneelsiroop

NAKED IN  
THE TREEHOUSE
Neem 1/2 citroen en muddle die in het mixglas. Voeg daarna de 
rest van de ingrediënten toe en shake krachtig. Strain en zeef 
alles in een mooi tumblerglas en vul op met crushed ice.

Voor de kaneelsiroop neem je 400 gram suiker, 100 gram bruine 
kandijsuiker, 200 gram kaneelstokjes en 250 ml water. Breek de 
kaneelstokjes in stukken, meng alles in een kookpan en zet die 
op een middelgroot vuur. Haal de pan van het vuur net voor 
het goed begint te koken. Laat de siroop a#oelen en zeef ze in 
een fles. Bewaar de siroop in de koelkast.

The Naked Grouse is een deluxe blended whisky gerijpt in 
de beste kersenvaten. Dit zorgt voor een zeer rijke, unieke 
zacht-zoete smaak. 

But why naked? Wel omdat je whisky het best helemaal naakt drinkt natuurlijk, 

that’s why! Maar ook omdat the Naked Grouse een lekker ongecompliceerde 

whisky is. Gestript van al wat onnodig is en very much straight to the point! 

Wat zeggen we dus: hoedje af (en al de rest ook) voor The Naked Grouse!
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Tools

muddler
cocktaillepel

Ingrediënten

5 cl Ibiza Hierbas Ibicencas
! limoen
2 cl rietsuikersiroop
verse munt
sodawater

IBIZA MOJITO
Neem een mooi mojitoglas en muddle de in partjes gesneden 
limoen erin. Doe er een 10-tal verse muntblaadjes bij en muddle 
die er zachtjes door. Voeg daarna de Hierbas likeur en de riet-
suikersiroop toe. Vul het glas nu zo goed als volledig op met 
crushed ice en roer alles goed om met de cocktaillepel. Voeg 
nog wat crushed ice toe en top de Ibiza mojito af met wat soda-
water. Neem voor de afwerking een takje tijm en/of rozemarijn, 
een beetje munt en een limoenpartje.

Rietsuikersiroop maak je heel snel en makkelijk. Neem 1 deel 
rietsuiker en $ deel water. Bijvoorbeel: 500 gram rietsuiker op 
250 ml water. Warm alles samen op tot net onder het kookpunt. 
Zorg dat de suiker goed is opgelost en laat de siroop a#oelen. 
Een mojito smaakt 10 keer beter met donkere, zelfgemaakte 
rietsuikersiroop. Deze bewaart lang in de koelkast so ...  
NO EXCUSES!

Deze zomerse variant op de mojito wordt gepimpt door de zoet-kruidige  

Hierbas Ibicencas likeur die vol zit van de typisch Ibiziaanse smaken.  

De combinatie met munt en limoen klopt dan ook als een party-bus! Tijm,  

rozemarijn en anijs zijn duidelijk present op het feestje en wij verwachten  

van u hetzelfde! 
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Tools

muddler
cocktaillepel

Ingrediënten

3 kumquats
2 cl vers limoensap

2 cl passievruchtensap
2 cl honingsiroop

1 cl suikersiroop
1 flesje Fever Tree Indian Tonic

SOFTCORE  
KUMQUATS
Neem een mooi, ruim glas en plet er 3 kumquats in. Voeg 
de rest van de ingrediënten toe, behalve de tonic. Doe er 
wat crushed ice bij, roer alles goed om en vul daarna op met 
meer ijs. Nu enkel nog a%oppen met de Fever Tree tonic en 
afwerken met wat kumquats!

Suikersiroop maak je op dezelfde manier als rietsuikersiroop 
(DUH!) maar je gebruikt natuurlijk gewone fijne suiker, geen 
rietsuiker. Voor de honingsiroop neem je gelijke delen honing, 
suiker en water. Die laat je lekker gaan tot net aan het kookpunt 
en kijk eens aan: Pooh bear had het niet beter gekund! Mooi 
zeven en in de koelkast bewaren.
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MEXICAN  
GUACAMOLE DIP  
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Ingrediënten

3 rijpe avocado’s
1 teentje look
sap van 1 limoen
scheut olijfolie 
peper en zout
2 takjes koriander
halve chili zonder zaadjes

MEXICAN  
GUACAMOLE DIP  

4 personen — ! 15 min

Snij de avocado’s overlangs in twee. Snij tot tegen de dikke 
pit en breek elke vrucht in twee. Verwijder de pit uit de 
avocado’s. Neem het vruchtvlees uit de avocado’s en doe 
dit in een kom. Voeg bij de avocado’s het sap van 1 limoen, 
een scheut olijfolie, 1 teentje look, de halve chili en 2 takjes 
koriander toe. Mix alle ingrediënten tot een gladde massa. 
Kruid af met peper en zout.

Liquid combo: Don Pablo’s Mojito 

Sean — ‘serves you happiness’ 

Met BN durven we dingen doen die anderen niet durven of 
kunnen. Op vlak van food, drinks én service. Zo creëren we een 
totaalbeleving voor onze klanten. The real BN experience!
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Ingrediënten

4 piepkuikens
4 takjes citroentijm

2 citroenen
peper en zout

8 grote Charlo"e aardappelen
paprikapoeder

250 g erwten 
250 g prinsessenbonen

250 g mange-touts

Vinaigre!e

20 kerstomaten
10 takjes dragon

4 sjalo"en 
olijfolie

scheutje balsamicoazijn

PIEPKUIKEN 
MET ZOMERSE 
PEULVRUCHTEN  

4 personen — ! 60 min

HET PIEPKUIKEN 
Verwarm de oven op 180°C. Vul de piepkuikens met een klont 
boter, een halve citroen en een tak citroentijm. Wrijf de piep-
kuikens in met een klontje boter en kruid met peper en zout. 
Leg ze in een ingeboterde ovenschool en laat ze 25 min. bakken 
in de oven. Snij de Charlo!e aardappelen in 4 en pocheer ze op 
160°C in de frietketel. Laat deze a#oelen na het pocheren en 
bak ze af op 180°C. Bestrooi met paprikapoeder en kruid af met 
peper en zout. 

DE GROENTEN  
Neem een grote pot met water en breng deze aan de kook. 
Doe er en snui"e zout bij. Blancheer de erwten, mange-touts 
en prinsessenbonen kort en schrik ze daarna in koud water. 
Bak de groentjes aan in een pan met boter en kruid af met 
peper en zout. 

DE VINAIGRETTE
Snipper de sjalo!en en snij de kerstomaten in vier. Pluk de  
dragon en snij ze fijn. Doe de sjalo!en, tomaten en dragon in 
een kom, voeg er een scheut olijfolie en balsamicoazijn bij. 
Kruid af met peper en zout. 

Liquid combo: Tank 7 ‘American Style’ Cra! Beer 
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KRAAIBIEFSTUK 
‘LIMOUSIN 
HOEVEVLEES’
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Ingrediënten

600 g kraaibiefstuk 
(onglet)  

limousin hoevevlees
peper en zout 
klontje boter 

Rösti-aardappelen

1 kg zetmeelrijke  
aardappelen 

4 eieren 
100 g gerookt spek 

2 ajuinen 

Groentengarnituur

1 kg jonge wortelen 
8 stuks broccolini 

Bordelaise saus

3 sjalo"en 
1 laurierblad 
1 teentje look 

scheut cognac 
300 ml rode wijn 

500 ml rundsfond 
60 g koude boter 

KRAAIBIEFSTUK 
‘LIMOUSIN 
HOEVEVLEES’  

4 personen — ! 60 min

DE RÖSTI AARDAPPELEN 
Schil de aardappelen en rasp ze met behulp van 
een mandoline of een rasp. Snipper de ajuin 
en snij het spek in dunne blokjes. Stoof deze 
glazig in een pan met een klontje boter. Doe de 
geraspte aardappelen in een kom en voeg er de 
gestoofde ajuin en spek bij. Doe er de eieren bij 
en kruid af met peper en zout. Meng dit goed.

Verwarm de oven op 160°C. Doe het 
aardappelmengsel in een ongeoliede 
ovenschaal en bak dit 30 min. af in de oven. 
Schil de jonge wortelen en snij ze in kleine 
stukken. Snij de achterkant van de broccolini. 
Blancheer de groenten in een pot met ruim 
gezouten water en schrik ze daarna in koud 
water. 

DE BORDELAISE SAUS 
Stoof de sjalot aan met een klontje boter. Doe 
er de laurier en het teentje look bij. Laat even 
stoven en blus met een scheut cognac. Giet er 
de rode wijn bij en kook voor de hel% in. Doe 
er de rundsfond bij en laat 10 min. sudderen op 
een laag vuurtje. Roer de koude boter traag bij 
de saus en breng op smaak met zwarte peper. 
Vergeet het teentje look en het blad laurier niet 
in de saus.

DE KRAAIBIEFSTUK 
Snij de kraaibiefstuk in 4 gelijke stukken en 
kruid met peper en zout. Bak deze in bruisen-
de boter tot ze langs beide kanten een mooi 
korstje vertoont. 

DE AFWERKING
Snij de rösti’s in stukken en bak ze langs 
beide kanten in olie. Bak de groenten aan in 
boter en kruid ze met peper en zout. Warm de 
saus op. Leg de rösti’s op het bord, leg er het 
stuk kraaibiefstuk op en schik de groenten 
ertussen. Werk af met een lepeltje saus.

Liquid combo:  

Collefrisio ‘Filare’ | Italië - Abruzzo | Montepulciano 

(rood)
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Ingrediënten

600 g rundsvlees ‘ 
Limousin hoevevlees’
60 g dooier
! liter olie
30 g mosterd
20 g ketchup
5 g tabasko
12 g worcestersaus
8 eieren 
! bloemkool
# liter water, # liter melk
peper en zout
zilverui
1 grote wortel 
4 grote augurken 
kappers
appelkappers
1 dl wi"e wijn
1 dl wi"e wijnazijn

STEAK TARTAAR  
OP BN’S WIJZE 

4 personen — ! 40 min

Snij het rundsvlees in fijne stukken en zet het in de koelkast.

DE STEAK TARTAAR SAUS 
Doe de dooiers en olie in een maatbeker en voeg er de mosterd, 
ketchup, tabasco en worcestersaus bij. Mix alles tot een  
glad mengsel en kruid af met peper en zout. Leg de eieren 24 uur 
in de diepvries, laat ze ontdooien en verwijder het eiwit van de 
dooier. Mix de dooiers tot een gladde massa.

GARNITUREN
Snij de bloemkool in stukken en kook deze gaar in water en melk. 
Giet de bloemkool af en mix tot een glad mengsel. Kruid af met pe-
per en zout. Snij de appelkappers in 2 en snij de augurken in fijne 
stukken. Schil de wortel en snij deze in fijne stukken. 

Maak een mengeling met de hel% wi!e wijn en de hel% wi!e 
wijnazijn. Doe er een tak laurier en tijm bij. Breng aan de kook 
en giet het op de stukken wortel. Laat de wortelen a#oelen in de 
koelkast.

DE AFWERKING 
Leg het vlees in een kom en doe er de steak tartaarsaus bij. 
Kruid af. Meng goed. Neem een ronde metalen ring en leg deze 
op het bord. Schik het vlees en druk aan. Spuit in het midden 
van de steak tartaar een punt crème van eigeel en leg er de 
kappers, appelkappers, zilverui en wortel rond. Werk af met 
puntjes bloemkoolcrème en takjes kervel.

Liquid combo: Dievole Chianti Classico DOCG | Italië - Toscana |  

Sangiovese - Canaiolo - Colorino (rood)
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Ingrediënten voor de soep

500 g tomaten
! komkommer
1 rode paprika
2 teentjes look 
1 snede wit brood
2 el wi"e balsamicoazijn 
2 el olijfolie
peper en zout

Voor de afwerking 

200 g fetakaas
8 kerstomaten
4 blaadjes basilicum
2 sneden zuurdesembrood

GAZPACHO VAN  
FETA & KROKANT  
VAN ZUURDESEM

4 personen — ! 30 min

DE GAZPACHO
Doe alle ingrediënten van de soep in een recipiënt en mix tot 
een gladde soep. Kruid af met peper en zout.

DE CROUTONS
Trek grote stukken uit de sneden zuurdesembrood en leg  
deze in een ovenschaal. Besprenkel met olijfolie en kruid af  
met peper en zout. Bak de croutons 5 min. af in een 
voorverwarmde oven van 180°C.

DE AFWERKING 
Snij de kerstomaten in 4. Neem een mooi diep bordje en brokkel 
er de fetakaas in. Leg er de kerstomaatjes op en werk af met de 
zuurdesemkrokantjes. Giet er de gazpacho over en versier met 
een basilicumblaadje. 

Liquid combo: ‘Le Due Arbi’ Dievole | Italïe - Toscane | Trebbiano Malvasia 

Sauvignon Chardonnay (wit)
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Ingrediënten

2 rollen geitenkaas (Aurélie)
2 vellen brickdeeg

Voor de marinade 

2 el honing
4 el azijn
1 el citroensap
2 takjes citroentijm

Voor de salade

1 stuk eikenblad (salade) 
4 stuks sucrines
lente-ui
komkommer
rode ui 
pance"a (4 sneden)
1 rode ui
8 dadels

Vinaigre!e

2 eieren 
1 lepel graanmosterd
1 lepel honing
200 g water
sap van een halve citroen
100 g yoghurt
! l druivenpitolie
peper en zout

SALADE AURÉLIE
4 personen — ! 30 min

Smeer de vellen brickdeeg in met marinade, leg er de geiten-
kaas op en rol ze in het brickdeeg. 

DE VINAIGRETTE 
Neem een maatbeker en doe er de eieren, graanmosterd, 
honing, citroensap, water en yoghurt in. Giet er de olie zachtjes 
op en mix tot een gladde vinaigre!e. Werk de vinaigre!e af 
met yoghurt.

DE SALADE
Snij de sucrines overlangs door. Was het eikenblad. Snij de 
lente-ui fijn en de komkommer in brunoise. Bak de pance!a 
4 min. af in de oven op 180°C. 

Ontpit de dadels en snij ze in fijne sneden. Schil de rode ui en 
snij in fijne ringen.

DE AFWERKING
Verwarm de oven op 180°C. Leg de rollen geitenkaas in een 
ovenschaal, sprenkel er wat olijfolie over. Steek de geitenkaas 
5 min. in de oven. Leg op de bodem van een mooi bord een 
bedje eikenbladsla. Werk de salade af met de vinaigre!e.

Garneer de salade met de brunoise van komkommer,  
de lente-ui, dadels en ringen van rode ui. Haal de geitenkaas  
uit de oven en snij de rollen in twee. Leg ze op de salade.  
Werk de salade af met de krokante pance!a. 

Liquid combo: Rosé Jérémie Mourat ‘O.V.N.I.’ | Frankrijk - Vendée (Loire) |  

Grolleau Gris (rosé)
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Ingrediënten

2 tentakels pulpo/octopus

Compote van zoete puntpaprika

2 zoete puntpaprika’s
1 scheutje balsamico-azijn 

1 lepel bruine suiker

Aioli 

6 teentjes look
2 el wi"ewijnazijn 

3 eierdooiers
175 ml maïsolie

50 ml olijfolie
1 el Griekse yoghurt

sap van een halve citroen 
zeste van 1 citroen

MEA PULPA 
4 personen — ! 35 min

DE INKTVIS
Maak de inktvis schoon en spoel af. Snij er inkepingen in, 
breng op smaak met peper en zout en besprenkel met olijfolie. 
Schroei de inktvis kort op hoge temperatuur in de pan.  
Opgepast! Bij te lang bakken zal de inktvis taai worden.

DE COMPOTE VAN ZOETE PUNTPAPRIKA 
Snij de paprika overlangs en haal er de zaadjes uit. Snij de 
paprika in brunoise. Neem een pan en verhit er wat olijfolie 
in. Doe de brunoise van paprika in de pan en laat goed stoven. 
Blus de paprika met balsamico-azijn en bruine suiker. Kruid af 
met peper en zout. Laat het mengsel a#oelen.

DE AIOLI 
Doe de look, azijn en eierdooiers in een hoog recipiënt en mix 
deze tot een massa. Meng de massa met behulp van een staaf-
mixer en voeg er de olie aan toe tot het een mooie mayonaise 
wordt. Voeg er het citroensap en de zeste aan toe en werk het af 
met de Griekse yoghurt. Bewaar de aioli in de koeling.

HET KROKANT VAN ZWART BROOD
Maak een groot brood met inktvisinkt, bak het brood af en snij 
er een snee uit. Snij mooie rondjes uit het brood en bak deze 
krokant in een pan met olijfolie.

Liquid combo: ‘Alauda’ Quinta de Aves | Spanje - La Mancha | Chardonnay 

(wit)
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Ingrediënten

3 zeebaarsfilets 
200 g aardappelen 
100 g bloem
1 ei
parmezaan
12 stevige tomaten
1 bol look
200 g amandelschilfers
1 dl rode wijn
1 scheutje rode wijnazijn
2 rode uien
4 rode chilipepers
2 zoete puntpaprika’s
1/2 gele courge"e
1/2 groene courge"e
100 g tuinbonen

ZEEBAARS MET 
GNOCCHI EN 
ROMESCOSAUS 

2 personen — ! 1 u

DE ROMESCOSAUS 
Leg de tomaten in een ovenschaal, samen met de look, rode uien 
en paprika’s. Plaats ze 30 min. in de oven op 170°C. Bak de 
amandelschilfers goudbruin. Doe ze in de blender. Kook de wijn, 
de rode wijnazijn en de chilipepers 5 min. in een kookpot. Voeg toe 
aan de blender. Doe er 1 dl olijfolie bij en mix tot een gladde massa. 

DE GNOCCHI
Kook de aardappelen, pureer en voeg fijn geraspte parmezaan toe. 
Meng hier traag bloem en het ei bij. Kneed tot een gladde massa. 
Spuit met de spuitzak in lange slierten. Snij in kleine stukken en 
rol ze voorzichtig met een vork. Plaats ze 1 uur in de koelkast. 

DE GROENTEN
Maak met een Parisienne-lepel bolletjes uit de courge!en, en blan-
cheer deze kort in kokend gezouten water. Schrik ze in ijswater. 
Doe met de tuinbonen hetzelfde, en ontvlies ze eens afgekoeld.

DE ZEEBAARS 
Bak de 3 zeebaarsfilets met vel goudbruin aan beide zijden tot 
deze mooi gaar is. Lepel de Romescosaus op het bord en plaats er 
de zeebaars op. Bak de gnocchi mooi goudbruin en schik ze ertussen. 

Liquid combo: ‘Le Due Arbi’ Dievole | Italïe-  Toscane | Trebbiano Malvasia 

Sauvignon Chardonnay (wit)
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ROUILLE 
4 personen — ! 20 min

Schil de paprika, verwijder de zaadlijsten en snij de chili in 
stukjes. Stoof deze beiden gaar. Mix alles tot een gladde coulis.

Neem een maatbeker, doe er alle overige onderstaande 
ingredienten in en mix deze tot een homogene massa met 
behulp van een staafmixer. Kruid af met peper en zout. 

Ingrediënten

4 paprika’s
1 chilipeper

5 eierdooiers
3 g sa$raan
5 dl olijfolie

30 g mosterd
6 teentjes look 

60 g ketchup
peper

zout
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CARPACCIO VAN 
LANGOUSTINES

2 personen — ! 45 min

DE CARPACCIO
Pel de langoustines, verwijder het darmkanaal en snij overlangs in 
twee. Leg ze tussen 2 lagen folie. Sla deze plat. Leg ze op een pla!e 
schaal en plaats ze min. 1 uur in de diepvries tot ze hard zijn. 

DE GEL VAN APPEL/SUSHI
Centrifugeer de appelen. Doe 5 dl appeljus en 5 dl sushi-azijn in 
een pot. Doe er 10 g agar bij en laat doorkoken. Stort in een oven-
schaal en laat a#oelen. Afgekoeld? Mix in de blender. 

ZOETZURE KOOLRABI & HIJIKI
Schik de koolrabi en snij blokjes van 1 cm3. Meng met de wijnazijn 
en olijfolie, kruid af met peper en zout. Laat een 30 min. marineren. 

Kook de sojasaus met de rijstazijn. Giet op de hijiki. Dek af met 
folie. Laat 30 min. inwerken. 

BLOEDZURING 
Leg enkele takjes bloedzuring 10 min. in ijswater.  

DE AFWERKING
Leg de langoustines in een ronde vorm van 10 cm. Laat 10 min. 
ontdooien. Besprenkel de carpaccio met olijfolie, kruid met peper, 
fleur de sel en rasp er limoenzeste over. Spuit er puntjes van 
appel/sushi tussen en leg er de koolrabi bij. Werk af met haringka-
viaar, hijiki en bloedzuring. 

Liquid combo: ‘Vignaquadra’ Pecorino | Italië - Terre di Chieti  | Pecorino (wit)

Ingrediënten

1 kg verse rauwe langoustines
2 kl haringkaviaar

100 g hijiki (gedroogde algen)
1 dl sojasaus 
1 dl rijstazijn 

1 scheutje olijfolie 
zeste van 1 limoen

1 stuk koolrabi
1 scheutje wi"e wijn azijn

6 granny smith appelen
5 dl sushi azijn 

10 g agar (bindmiddel) 
1 plantje bloedzuring
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NIEUWPOORTSE 
KABELJAUWPUREE 
MET HANDGEPELDE 
GRIJZE GARNALEN 
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Ingrediënten

1 kg kabeljauwfilet 
1 kg aardappelen 
5 eierdooiers 
300 g boter 
500 g grijze garnalen 
8 eieren 
5 dl wi"e wijn 
5 dl water
2 takjes laurier
2 takjes tijm 
scheutje azijn
peper
zout

NIEUWPOORTSE 
KABELJAUWPUREE 
MET HANDGEPELDE 
GRIJZE GARNALEN  

4 personen — ! 45 min

DE KABELJAUWPUREE
Giet wi!e wijn en water in een kookpot en voeg de tijm, laurier, 
peper en zou toe. Breng aan de kook en pocheer de kabeljauw tot hij 
3/4de gaar is. Dep droog op een handdoek en meng met de puree. 

DE MOUSSELINE
Smelt de boter in een steelpan tot er een schi%ing ontstaat en je de 
geklaarde boter onderscheidt van het wi!e vet. Scheid deze twee 
zodat je alleen de geklaarde boter over houdt. Doe de eierdooier in 
een pan. Voeg er een scheutje water aan toe. Klop luchtig op een 
middelhoog vuur. Ga niet boven 85°C. Neem de steelpan van het 
vuur en klop er de boter onder. Kruid af met peper en zout. 

HET GEPOCHEERD EI 
Breng water en azijn aan de kook. Breek een ei in een tas. Doe dit 
met de 8 eieren. Maak een draaikolk met je klopper en glij er het 
ei in. Haal het ei er na 2 min. uit. Dep af op een handdoek. 

Serveer de kabeljauwpuree in een diep bord en hierop de 2 ge-
pocheerde eieren. Werk af met mousseline en handgepelde 
grijze garnalen. 

Liquid combo: Hendrik Geeraert bier
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Sabina — ‘serves you clean dishes’ 

Als kind at ik vaak lolly’s met de smaak van kersenlikeur. En op een 
dag was het ook echt likeur. Uiteraard viel ik als kleine meid direct in 
slaap, haha. Ik denk dat ik daarom nog steeds zot ben van cocktails.



BOUCHOT MOSSELEN 
OOSTERS GETINT

tapa 4 personen — ! 15 min

Ontpit de pepers en snij deze fijn. Snij de gember en het citroen-
gras zo fijn mogelijk. Was de mosselen 3 maal in ruim gezouten 
water. Ontpit de chili, schil de gember en snij deze samen 
met het citroengras fijn. Neem een kookpot, doe er een scheut 
olijfolie bij en voeg er de fijngesneden aromaten toe. Laat dit 
eventjes stoven en voeg daarna de mosselen toe. Blus met wi!e 
wijn, en stoof het geheel tot alle mosselen open zijn. Werk af 
met wat fijngesneden koriander. 

Tip: dit is de ideale opener tijdens een BBQ. Je kan zelf een eigen toets geven 

met wat tomaat, basilicum, ... 

Ingrediënten

400 g bouchot mosselen
2 rode chili pepers

2 stengels citroengras
25 g verse gember

8 takjes koriander 
1 dl wi"e wijn
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Ingrediënten

1 kg kokkels 
400 g Linguine pasta 
1 goeie scheut wi"e wijn 
2 takjes citroentijm 
1 teentje look
3 chilipepers
1 scheut olijfolie 
1 bundel peterselie
100 g parmezaanse kaas

PASTA VONGOLE
2 personen — ! 20 min

Breng een pot gezouten water aan de kook met een scheutje 
olijfolie en zout. Spoel de kokkels overvloedig in gezouten 
water. Snij de look, chili en peterselie fijn. Kook de linguine 
al dente. Fruit de look en chili aan in een pan. Voeg er wat 
verse takjes tijm aan toe. Gooi er de kokkels bij en blus met een 
scheutje wi!e wijn. Zodra de kokkels open zijn werk je af met 
de linguine en peterselie. Strooi er de geraspte parmezaanse 
kaas op. 

Tip: Je kan er gerust zelf een eigen toets aan geven met wat tomaat, 

basilicum, citroensap of paprika. Vervang gerust de verse chili door 

gedroogde chilivlokken.

Liquid combo: ‘Vignaquadra’ Pecorino | Italië - Terre di Chieti | Vignaquadra 

(wit)

133



135

Ingrediënten

1 kg Kabeljauwhaasje 
40 g paneermeel

3 eetlepels mosterd
1 plantje basilicum

olijfolie
500 g kleine trostomaten

2 sjalo"en
een scheut wi"e wijnazijn  

naar smaak
1 kg aardappelen 

KABELJAUW MET 
BASILICUMKORST, 
GEMARINEERDE 
TOMATEN EN VERSE 
AARDAPPELPUREE

4 personen — ! 40 min

DE BASILICUMKORST
Blend 3/4 van de basilicum met olijfolie. Mix deze met het pa-
neermeel en de mosterd. Kruid stevig. Verdeel de kabeljauw in 4 
mooie porties. Dep deze goed droog, kruid en breng de basilicum-
korst aan. Druk goed aan zodat dit aan de kabeljauw blij% kleven. 

DE AARDAPPELEN
Gaar de aardappelen in gezouten water, giet af en pureer ze. 
Werk af met melk en boter. Kruid met peper en zout.

DE TOMATEN
Snij de tomaten in 2 en marineer met de fijn gesneden sjalo!en, 
olijfolie, fijn gesneden basilicum en wi!ewijnazijn. 

DE VIS
Plaats de kabeljauw in een voorverwarmde oven van 180°C 
gedurende 10 min. Schik de tomaten, kabeljauw en puree op het 
bord. Werk af met wat marinade van de tomaten.

Liquid combo: ‘Alauda’ Quinta de Aves | Spanje - La Mancha | Chardonnay (wit)
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Team kitchen 

Ja, we zijn een bende maten. We verstaan mekaar zonder woorden. 
En na het werk, wel ja, dan drinken we graag een goed bierke. 
We moeten onze producten toch voorproeven, he.
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Cake 

125 g boter
150 g bloemsuiker
100 g broyage
3 eieren 
40 g bloem
200 g rode vruchtenmix 
4 bollen vlierbloesemsorbet
16 grote kersen 

Cremeux van pistache

4 dooiers
60 g suiker
260 g room
2 blaadjes gelatine
90 g pistachepuree

PAIN DE GÈNES 
4 personen — ! 90 min

DE CAKE 
Neem de keukenrobot en doe er de boter en bloemsuiker in. 
Laat dit mengsel langzaam kloppen. Voeg er de broyage aan toe 
en laat opnieuw langzaam kloppen. Voeg er de 3 eieren en de 
bloem bij. 

Neem een ovenschaal en leg er bakpapier in. Wrijf eerst 
wat olie in de schaal, dan blij% het bakpapier beter plakken. 
Giet er het cakebeslag in en bedek met de rode vruchtenmix. 
Verwarm de oven op 170°C. Bak de cake 25 min. af. 

DE CREMEUX VAN PISTACHE
Laat de gelatine in koud water weken. Meng de dooiers, suiker 
en room en verwarm dit mengsel. Voeg de pistachepuree en 
gelatine toe. Meng het geheel goed door.

Laat 1 nacht opstijven in de koelkast, daarna klop je de crem-
eux glad. Doe het mengel in een spuitzak. Ontpit de kersen en 
snij ze in 2.

DE AFWERKING
Snij mooie stukken uit de cake en leg ze op een bord. Dresseer 
er de halve kersen rond en spuit er dotjes cremeux tussen. 
Werk het bordje af met een bol vlierbloesemsorbet.
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GEMARINEERDE 
AARDBEIEN  
MET CRÈME VAN 
MASCARPONE 

4 personen — ! 30 min

MASCARPONE CRÈME 
Klop een ruban 2x van eierdooiers en suiker. Doe dit tot je een 
mooie wi!e, lintvormige structuur hebt. Schraap intussen 
de vanillestokken uit met een keukenmesje. Breng ze aan de 
kook samen met de room. Wanneer de rubain is opgeklopt 
voeg je deze bij de room toe. Meng goed met een spatel. Laat nu 
voorzichtig indikken tot je ongeveer een temperatuur hebt 
bereikt van 85°C. Haal het mengsel van het vuur en spatel er de 
geweekte gelatineblaadjes onder. Laat dit a#oelen tot kamer-
temperatuur en meng met een klopper onder de mascarpone. 
Dek met huishoudfolie af en plaats in de koelkast. 

GEMARINEERDE AARDBEIEN 
Breng de Cointreau, het limoensap en de honing aan de kook. 
Laat dit uitdampen en koel af. Verwijder het kroontje van de 
aardbeien en snij deze in partjes. Meng een paar eetlepels van 
de marinade eronder.

Serveer de mascarpone crème in een diep bord en werk af met 
de aardbeien. 

Tip: werk af met wat nootjes, zeste, basilicum, …  Wat je maar lekker vindt!

Ingrediënten

Cointreau 
limoensap

honing 
2 bakjes aardbeien 

8 eidooiers 
100 g suiker

5 dl room 
2 vanillestokken

2 blaadjes gelatine 
250 g mascarpone
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COLOFON
Brasserie Nieuwpoort. Kookt 2.
Brasserie Nieuwpoort  
Marktplein 19 
8620 Nieuwpoort

MET DANK AAN 
Onze sexy, smart, kinky, sweet, hot, 
clumsy, professional, nu!y and twisted 
homies! One love!

SPECIALE DANK AAN
Onze adverteerders

CONTACT
058/ 23 15 32 
www.brasserienieuwpoort.be

REDACTIE EN VORMGEVING
d-artagnan

FOTOGRAFIE 
Portre!en: 
Christophe Brysse 
Food and drinks
Foodphoto

 

Dit boek is een uitgave van  
Brasserie Nieuwpoort 
Marktplein 19, 8620 Nieuwpoort 
V.U. Vicky Verdeyen.

142


