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Vietnamees menu 
2 personen 
Al die verschillende kruiden, specerijen en andere Vietnamese smaakmakers zijn geweldig, maar er een uitgebalanceerd menu mee 
samenstellen is best lastig. Zeker als je er ook nog bijpassende wijnen bij wil schenken. Wij helpen je graag met dit gevarieerde 
viergangenmenu. 
 

Groene-mangosalade met garnalen 
Voorgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 kleine mango, geschild, stevig, groen 
 1 el Thaise vissaus 
 ½ limoen, sap 
 ½ rode peper, fijngehakt 
 ¼ bosje munt 
 ¼ bosje basilicum 
 ¼ bosje koriander 
 1 el zonnebloemolie 
 75 g garnalen 
 2 el gebakken uitjes bakje 
 2 el pinda’s 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schaaf of snijd de mango in dunne reepjes en meng deze met de vissaus, limoensap en rode peper.  
2. Bewaar de kleine blaadjes van de groene kruiden om te garneren.  
3. Hak de rest van de kruiden fijn en voeg toe aan de mango. 
4. Verhit de olie en bak hierin de garnalen.  
5. Schik de mangosalade op 2 borden in de vorm van een vogelnestje. 
6. Leg de garnalen op de rand van de nestjes en verdeel de pinda's en uitjes erover.  
7. Garneer met de overige kruiden en serveer direct. 
 

TIP: Schenk bij dit gerecht een Riesling. 
 

Slarolletjes met omelet 
Tussengerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 3 kleine eieren 
 1 el Thaise vissaus 
 ½ rode peper, fijngehakt 
 1 el zonnebloemolie 
 ½ limoen, sap 
 ½ el pindakaas 
 ½ theelepel honing 
 ½ krop kropsla, blaadjes losgehaald 
 ½ wortel, geraspt 
 ¼ rode paprika, in dunne reepjes 
 ¼ komkommer, in dunne reepjes 
 40 g taugé 
 ½ bosje koriander 
 2 sprieten bieslook (optioneel) 
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ZO MAAK JE HET: 
1. Klop de eieren los met ½ eetlepel vissaus en de helft van de rode peper.  
2. Verhit de olie en bak hierin van het eimengsel een omelet. 
3. Meng het limoensap met de pindakaas, 1 eetlepel water, de honing, de rest van de vissaus en rode peper 

tot een dipsaus. 
4. Beleg steeds 1 blaadje sla in de breedte met eerst een reepje omelet en vervolgens de wortel, paprika, 

komkommer, taugé en een takje koriander.  
5. Vouw de zijkanten naar binnen en rol de rolletjes vervolgens in de lengte op. 
6. Leg met de naad naar beneden op een bordje en knoop eventueel vast met een spriet bieslook.  
7. Serveer met de dipsaus. 
 

TIP: Schenk bij dit gerecht een Riesling. Ben je op zoek naar een wijn met een rondere en zachtere smaak ga 
dan voor de Pinot Blanc. 
 

Visfilet met kurkuma, noedels en 
cashewnoten 
Hoofdgerecht 

 20 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ tl kurkuma 
 1 el verse gember, geraspt 
 ½ teentje knoflook, geperst 
 2½ el Thaise vissaus 
 2 tilapia- of pangasius filets 
 125 g rijst-mie 
 50 g cashewnoten, ongezouten 
 2 el zonnebloemolie 
 4 lente-/bosuitjes, in stukjes van 3 cm 
 ½ bosje dille (fijngehakt) 
 ½ limoen (in plakjes) 
 ½ bosje basilicum 
 ½ bosje koriander 

 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Meng de kurkuma met de gember, knoflook en 1 eetlepel vissaus en marineer hierin de visfilets minimaal 
30 minuten in de koelkast. 
Bereiden 

2. Bereid de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
3. Rooster de cashewnoten in een droge, hete koekenpan. 
4. Verhit de olie en fruit hierin de bosui en dille circa 5 minuten op middelhoge stand.  
5. Voeg de cashewnoten en vis met de marinade toe en bak deze in circa 8 minuten gaar. 
6. Verdeel de noedels over de borden.  
7. Leg de visfilets erbij en verdeel de bosui en cashewnoten erover.  
8. Serveer met de rest van de vissaus, schijfjes limoen, basilicum en koriander. 
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Vietnamees koffie-ijs met chocolade-
kokossaus 
Nagerecht 

 20 minuten + 5 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 ml slagroom 
 1 blikje gecondenseerde melk 
 3 el oploskoffiepoeder voor espresso 
 15 g boter 
 25 g bruine basterdsuiker 
 80 ml kokosmelk 
 80 ml honing 
 80 g pure chocolade, in stukjes 
 1 el kokosschaafsel of -rasp 

 

Materiaal: 2 diepvriesbakjes met deksel 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Klop de slagroom stijf.  
2. Klop de gecondenseerde melk erdoor en verdeel dit mengsel in twee bakjes.  
3. Los de koffie op in 3 eetlepels kokend water en roer door. 
4. Voeg dit toe aan één deel van het mengsel en roer glad.  
5. Giet het roommengsel en het koffieroommengsel om en om in een plastic diepvriesbak voor een 

gemarmerd effect.  
6. Laat afgedekt in de diepvries minimaal 5 uur bevriezen. 

BEREIDEN 
7. Verwarm de boter met de suiker, kokosmelk en honing tot de suiker is opgelost.  
8. Neem de saus van de warmtebron en voeg de chocolade toe. 
9. Laat circa 3 minuten staan en roer de saus vervolgens goed door.  
10. Schep bolletjes van het ijs, giet streepjes saus erover en bestrooi met kokos. 
 

TIP: Koffietonen, cacaobitters en kokoszoet kom je stuk voor stuk ook tegen in Cream Sherry.  
 
 
 

 


