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Nieuw menu met een blikje 
2 personen 
Bij een verfijnd viergangenmenu denk je niet meteen aan ingrediënten uit blik. Maar juist met die smaakvolle producten tover je een behoorlijk veelzijdig menu 
op tafel. Een beetje uit de voorraadkast, nog een paar boodschappen erbij en dan is dit verrassende weekendmenu het resultaat!  

Sardinecocktail piri piri  
Voorgerecht 

 10 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ blikje sardinefilet 
 ½ snufje chilipeper vlokken 
 ½ teentje knoflook, geperst 
 ½ el citroensap 
 ½ el olijfolie 
 2 bladeren sla 

voor de salade 
 ¼ bosje peterselie of koriander, fijngehakt 
 ¼ citroen, rasp en sap 
 1 el olijfolie 
 ½ el mayonaise 
 ½ el kappertjes 
 ½ kleine rode ui, in dunne ringen 
 ½ blikje witte bonen, uitgelekt 

 

Materiaal: 2 cocktailglazen 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Schep alle ingrediënten voor de bonensalade in een schaal door elkaar en breng op smaak met zout en peper.  
2. Laat 30 minuten marineren. 

BEREIDEN 
3. Laat de sardines uitlekken en verdeel in kleinere stukjes.  
4. Klop de chilipepervlokken, knoflook, citroensap en olijfolie door elkaar en schep de stukjes sardine erdoor. 
5. Leg in elk glas een blaadje sla.  
6. Schep de bonensalade door elkaar en verdeel over de sla.  
7. Verdeel de sardines erover en serveer direct.  
 

TIP: Lekker met toast of stokbrood. 
 

TIP: Sardientjes zijn altijd een goede match met een knisperende Portugese vinho verde. Maar deze salade gaat ook uitstekend 
bij Spaans wit, zoals een Rueda Verdejo. 
 
 

Frisse tomatensoep met muntolie 
Bijgerecht 

 30 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1½ el olijfolie 
 ½ ui, gesnipperd 
 ½ blik tomatenblokjes 
 150 ml groentebouillon 
 ijsblokje 
 ½ teentje knoflook, geperst 
 ½ el witte wijnazijn 
 6 muntblaadjes om te garneren 

voor de muntolie 
 ¼ bosje munt 
 2 el olijfolie 
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Materiaal: blender en/of staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Verhit ½ eetlepel olie in een hapjespan en fruit hierin de ui minimaal 5 minuten op een lage stand.  
2. Voeg de tomatenblokjes en bouillon toe en kook de soep minimaal 15 minuten op een lage stand.  
3. Laat afkoelen.  
4. Maal de munt en olie met een staafmixer helemaal fijn en houd apart. 

BEREIDEN 
5. Pureer de afgekoelde soep in de blender met een ijsblokje, de knoflook, azijn en overige olijfolie tot een gladde soep. 
6. Breng op smaak met zout en peper en verdeel over 2 kommen.  
7. Bedruppel met de muntolie, garneer met nog wat muntblaadjes en serveer direct.  
 

TIP: Lekker met stokbrood. 
 

TIP: Kan je blender geen ijsblokjes aan? Maak er dan zelf crushed ijs van en sla de ijsblokjes tot gruis tussen een schone 
theedoek. 
 
 

Varkenshaas gevuld met perzik en witte 
wijnsaus 
Hoofdgerecht 

 20 + 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el boter 
 1 varkenshaasje 
 ½ blik halve perziken op siroop, uitgelekt 
 ¼ citroen (rasp) 
 ½ eidooier 
 65 ml crème fraîche 

voor de saus 
 50 ml droge witte wijn 
 125 ml groentebouillon 
 125 ml kookroom 
 ½ el citroensap 

 

Materiaal: ingevette ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de boter en braad hierin de varkenshaasjes rondom circa 2 minuten aan.  
2. Neem uit de pan en laat afkoelen.  
3. Snijd het varkenshaasje van boven en in de lengte een paar centimeter in, maar niet helemaal door zodat er een opening 

voor de vulling ontstaat.  
4. Bestrooi aan de binnen- en buitenkant met zout en peper. 
5. Snijd de perziken in partjes en meng met de citroenrasp, eidooier, crème fraîche, zout en peper.  
6. Kook voor de saus de wijn en bouillon in een steelpan tot de helft in.  
7. Voeg dan de kookroom toe.  
8. Kook nog enkele minuten en breng op smaak met citroensap en peper. 
9. Verwarm de oven voor op 180ᵒC.  
10. Leg het varkenshaasje met de opening naar boven in de ovenschaal en verdeel de perzikvulling erover.  
11. Bak het gevulde varkenshaasje in het midden van de oven in 20-25 minuten gaar. 
 

TIP: Dit recept is lekker met een gemengde salade met witlof en krieltjes. Rooster de krieltjes tegelijkertijd hoog in de oven. 
 

TIP: Bij dit gerecht kun je licht rood, rosé of vol wit schenken. Kies bijvoorbeeld voor een Bourgogne Chardonnay, klassiek met 
een klein vetje. 
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Flan Maria 
Nagerecht 

 20 + 60 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 25 gram suiker 
 5 biscuits 
 2 eieren 
 37.5 gram suiker 
 0.5 zakje vanillesuiker 
 2.5 eetlepels gecondenseerde melk (blik) 
 200 milliliter volle melk 
 0.5 eetlepel boter 
 0.5 theelepel cacaopoeder 

 

Materiaal: 1 grote ovenschaal, 2 eenpersoons ovenschaaltjes, 
keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zet de ovenschaaltjes in een grote ovenschaal.  
2. Verwarm de suiker in een steelpan tot deze is gesmolten en goudbruin is.  
3. Verdeel deze karamel over de schaaltjes en laat afkoelen. 
4. Maal de biscuitjes in een keukenmachine tot fijn poeder.  
5. Verwarm de oven voor op 160ᵒC.  
6. Klop de eieren los met de suiker en vanillesuiker en voeg dan de gecondenseerde melk en volle melk toe.  
7. Klop als laatste 2 eetlepels van de biscuitpoeder door de crème. 
8. Vul de karamelschaaltjes met dit mengsel en giet dan een laagje kokend water in de ovenschaal.  
9. Bak de flan zo au bain-marie 50-60 minuten in de oven. 
10. Neem de schaaltjes uit de ovenschaal en laat helemaal afkoelen.  
11. Smelt de boter.  
12. Meng de rest van de koekkruimels met de cacao en gesmolten boter.  
13. Verdeel dit over de flans en laat in de koelkast minimaal 1 uur opstijven.  
14. Doop de schaaltjes heel kort in heet water en stort de flans op bordjes. 
 

TIP: Dit recept wordt nog lekkerder in combinatie met een gekoeld (10-12ᵒC) glas Tawny Port. 
 


