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Vis menu 
2 personen 
Veelzijdig, verfijnd, maar ook verrassend: je kunt blijven variëren met vis. Wat dacht je bijvoorbeeld van zalm, makreel of haring. Goed voor 
hart en bloedvaten, maar vooral ontzettend lekker en weer eens wat anders dan een stukje vlees. Bovendien kun je vis op allerlei 
verschillende manieren bereiden. Probeer in een vrij weekend eens dit lichte vis menu vol bijzondere smaken. 

Gerookte zalm met geroosterde 
asperges en basilicumdressing 
Voorgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g witte asperges, geschild  
 1 sinaasappel, schoongeboend  
 3 el olijfolie 
 150 g gerookte zalm 
 25 g boter 
 1 el balsamicoazijn 
 klein handje basilicum  

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd een stukje van de onderkant van de asperges en 

blancheer ze 2-3 minuten in water met zout.  
2. Giet ze af, spoel er koud water over en laat uitlekken. 
3. Snijd sliertjes van de schil van de sinaasappel en pers de vrucht uit.  
4. Meng de helft van het sinaasappelsap met 1½ eetlepel olijfolie en breng op smaak met peper.  
5. Druppel deze olie met sap over de borden.  
6. Leg de plakjes gerookte zalm als carpaccio erop. 
7. Halveer de asperges in de lengte.  
8. Verhit een grillpan.  
9. Bestrijk de asperges met de rest van de olijfolie en gril ze 2-3 minuten. 
10. Verwarm intussen de boter met de balsamico, gehakte basilicum en de rest van het sinaasappelsap. 
11. Leg de geroosterde asperges in het midden op de zalm, bedruppel met de lauwwarme dressing.  
12. Garneer met sinaasappelsliertjes en basilicumblaadjes. 
 

TIP: Voeg ½ tl honing toe aan de dressing van dit recept. 
 
TIP: Schenk hier een Grüner Veltiner bij. 
 

Meloengazpacho met Hollandse 
garnalen 
Tussengerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 kleine Cantaloupe meloen, geschild, in stukken 
 1 el olijfolie 
 ½ tl tijm of 1 tl munt, gehakt 
 4 el visbouillon  
 100 g Hollandse garnalen 
 1 stengel bleekselderij 

 

Materiaal: staafmixer of blender 
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ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Pureer de meloen en voeg de olijfolie toe.  
2. Breng op smaak met de tijm, zout en peper.  
3. Voeg als de soep te dik is eventueel wat bouillon toe en zet in de koelkast. 

BEREIDEN 
4. Verdeel de garnalen over de glazen en schenk de meloengazpacho erop. 
5. Halveer de stengel bleekselderij en snijd deze in de lengte door tot 2 roerstaafjes.  
6. Zet deze in de meloengazpacho. 
 

TIP: Zet de glazen voordat je ze vult even in de diepvries voor een mooi gekoeld effect. 
 
TIP: Maak de gazpacho van dit recept iets pittiger van smaak en voeg een mespuntje kerriepoeder toe. 
 

Gebakken kabeljauw met gewokte 
garnalen en vanillesaus 
Hoofdgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 125 ml witte wijn 
 200 ml vis fond of bouillon 
 ½ vanillestokje, opengesneden  
 125 ml kook- of slagroom 
 350 g kabeljauwfilets 
 2 el bloem 
 25 g boter 
 1 el olijfolie  
 100 g diepvries wok-garnalen, ontdooid  
 0.5 teentje knoflook, fijngehakt  
 0.5 mespunt paprikapoeder 
 1 el bieslook of lente-/bosui, gehakt  

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm voor de saus de wijn, fond en het vanillestokje.  
2. Kook zachtjes tot 1/3 van de vloeistof over is en zeef het vocht boven een andere pan. 
3. Schraap het merg uit het vanillestokje en roer dit met de kookroom door het ingekookte vocht.  
4. Kook de saus circa 10 minuten op een lage stand en breng op smaak met zout en peper. 
5. Verdeel de kabeljauw in 2 porties.  
6. Bestrooi de filets met zout en haal ze door de bloem.  
7. Verhit de boter en bak de vis hierin circa 3 minuten per kant. 
8. Verhit de olie in een wok en roerbak intussen de garnalen met de knoflook en paprika 2-3 minuten.  
9. Serveer de kabeljauw met de garnalen en vanillesaus.  
10. Bestrooi met de bieslook of lente-/bosui. 
 

TIP: Bij een hoofdgerecht als dit eet je natuurlijk ook groente. Ga voor asperges: kook ze circa 8 minuten en laat 
ze 10-15 minuten in het kookvocht staan. Serveer met gebakken of gekookte krieltjes en gesmolten boter. 
 
TIP: De vanille bij dit recept verlangt wit met een zoetje: een aanrader is Chenin-Viognier. 
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Mandarijn-munt jelly met 
amandelcrunch 
Nagerecht 

 25 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 3 blaadjes gelatine 
 8 mandarijnen 
 ½ limoen, sap 
 50 g suiker 
 1 el munt, grof gehakt 
 1 eiwit 
 1 el honing 
 75 g amandelschaafsel 
 sinaasappellikeur (optioneel) 

 

Materiaal: zeef, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Week de gelatine in ruim koud water.  
2. Pel 2 mandarijnen, verdeel ze in partjes en verwijder de witte velletjes.  
3. Pers de rest van de mandarijnen uit.  
4. Meng het mandarijnensap met het limoensap en zeef het sap.  
5. Je hebt 200 ml sap nodig, vul indien nodig aan met water.  
6. Verwarm het citrussap met de suiker tot de suiker is opgelost.  
7. Knijp de gelatine uit en los deze al roerend op in het warme sap zonder te koken.  
8. Zet de pan in ijskoud water en laat afkoelen tot het mengsel geleiachtig wordt.  
9. Spatel voorzichtig de partjes mandarijn en gehakte munt door de jelly.  
10. Spoel een kleine puddingvorm om met koud water en giet de jelly in de vorm.  
11. Zet de jelly minimaal 3 uur in de koelkast om op te stijven. 

BEREIDEN 
12. Verwarm de oven voor op 180ᵒC. 
13. Klop het eiwit los met de honing en roer het amandelschaafsel erdoor.  
14. Verdeel dit mengsel in een dunne laag over de bakplaat en bak circa 15 minuten in het midden van de 

oven.  
15. Laat afkoelen en breek de crunch in stukjes. 
16. Houd de bodem van de puddingvorm kort in heet water en stort de jelly op een schaal of bord.  
17. Garneer met de amandelcrunch en druppel eventueel wat likeur eromheen. 
 

TIP: Maak de jelly van dit recept ook eens in kleine (vis)vormpjes of timbaaltjes. 
 
TIP: Vervang de mandarijnen door 3 sinaasappels. 
 
 
 

 


