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Schaaldieren menu 
2 personen 
 

Garnalentaartje met tomaat en bosui 
Voorgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el olijfolie 
 ½ teentje knoflook, fijngehakt 
 2 sneeën meergranen- of bruinbrood, zonder korst 
 1 ei 
 2 el kookroom 
 ½ el pesto 
 25 g Parmezaanse kaas, geraspt 
 75 g cherry-/kerstomaatjes, gehalveerd 
 65 g Hollandse garnalen 
 ½ lente-/bosui, in smalle ringen 

 

Materiaal: 2 kleine lage taartvormpjes 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ᵒC.  
2. Meng de olijfolie met de knoflook en bestrijk hiermee de broodsneetjes aan beide kanten. 
3. Druk het brood, eventueel iets uitgerold, in de vormpjes.  
4. Klop de eieren los met de kookroom, pesto en kaas. 
5. Giet dit mengsel op de broodsneetjes in de vormpjes.  
6. Verdeel de tomaatjes erover. 
7. Bak de taartjes in het midden van de oven in 16-18 minuten goudbruin en gaar.  
8. Laat ze iets afkoelen en neem uit de vormpjes. 
9. Verdeel de garnalen en bosui erover. 
 

TIP: Bij dit recept past een glas Verdicchio. 
 

Venkelsoep met rivierkreeftjes 
Tussengerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el arachide- of olijfolie 
 1 sjalot, gesnipperd 
 1/2  aardappel, geschild, in blokjes 
 1 venkelknol, in blokjes, loof apart 
 300 ml visbouillon, van 1 tablet 
 100 ml crème fraîche 
 ½ el dille, gehakt 
 75 g rivierkreeftjes 

 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olie in een soeppan en fruit hierin de sjalot 1-2 minuten.  
2. Voeg de aardappel en venkelblokjes toe en roerbak 2-3 minuten mee. 
3. Giet de visbouillon erbij en kook zachtjes 14-15 minuten, tot de aardappel en venkel gaar zijn.  
4. Pureer de soep met een staafmixer.  
5. Hak het venkelgroen fijn. 
6. Roer dit met de helft van de crème fraîche en de helft van de dille door de soep.  
7. Warm even door zonder te koken. 
8. Klop de rest van de crème fraîche met de overige dille.  
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9. Verdeel de hete soep over 2 borden en schep een swirl van de dilleroom op de soep.  
10. Verdeel de rivierkreeftjes erover. 
 

TIP: Vervang de venkel in dit gerecht door knolselderij of pastinaak. 
 

TIP: Neem roze of Hollandse garnalen in plaats van rivierkreeftjes. 
 

Groene risotto met wok-garnalen 
Hoofdgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ courgette, in kleine blokjes 
 100 g broccoli, in kleine roosjes 
 3 el olijfolie 
 1 sjalot, gesnipperd 
 1 teentje knoflook, fijngehakt 
 ½ kleine prei, in smalle ringen 
 175 g risottorijst 
 125 ml visbouillon, van tablet 
 150 g diepvries wok-garnalen, ontdooid, drooggedept 
 ½ rode peper, in smalle ringen, zonder zaadjes 
 1 el platte peterselie, gehakt 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Blancheer de courgette en broccoli circa 1 minuut in water met zout.  
2. Giet de groenten af en bewaar het kookvocht. 
3. Verhit 1½ eetlepel olijfolie en fruit hierin de sjalot, knoflook en prei 1-2 minuten.  
4. Schep de rijst erdoor en roerbak 2-3 minuten tot de rijst glazig is. 
5. Voeg al roerend steeds beetje bij beetje de visbouillon en het groentekookvocht toe als het vorige vocht 

door de rijst is opgenomen.  
6. Kook de rijst zo in circa 20 minuten gaar. 
7. Verhit intussen de rest van de olijfolie in een wok.  
8. Roerbak de garnalen met de rode peper circa 3 minuten. 
9. Schep de courgette en broccoli door de rijst, warm even door en serveer de risotto met de garnalen erop. 
10. Bestrooi met de peterselie. 
 

TIP: Vervang in deze risotto de helft van de bouillon door witte wijn. 
 

TIP: Bestrooi het gerecht met geraspte Parmezaanse kaas. 
 

TIP: De risotto smaakt goed met een frisse Pinot Blanc 
 

Vanille-ijs met gegrilde sinaasappel 
en kruidkoek 
Nagerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 sinaasappel, schoongeboend 
 2 dunne plakjes kruid- of ontbijtkoek 
 1 el honing 
 2 bollen vanille-ijs 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de ovengrill.  
2. Snijd de sinaasappel in 4 plakken. 
3. Leg de sinaasappelplakken en de plakjes kruidkoek naast 

elkaar op de bakplaat.  
4. Verdeel de honing over de plakken sinaasappel en rooster 3-4 minuten niet te dicht onder de ovengrill. 
5. Leg op elk bordje 2 plakken sinaasappel en schep een bol ijs erop.  
6. Verkruimel de kruidkoek en strooi deze erover.  
 

TIP: Lekker met lobbig geklopte slagroom. 
 

TIP: Bestrooi de sinaasappelplakken met kaneelpoeder. 


