
 
 
 
 

 
Schar met champignonroomsaus en toast 
2 personen 
Lunchgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Onze vissers zijn gespecialiseerd in de vangst op 
platvis. Niet gek, want deze visjes zwemmen 
gewoon voor de Noordzeekust. Voor veel 
vissoorten geldt dat ze juist in de herfst 
kwalitatief op hun best zijn. Geniet van dit 
heerlijke scharretje met champignonsaus op 
een toast. 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 hele scharren, panklaar 
 40 g roomboter 
 125 g champignons, in plakjes 
 ½ teen knoflook, fijngehakt 
 50 ml droge witte wijn 
 100 ml crème fraîche 
 3 el bloem 
 4 sneetjes wit casinobrood 
 1 el kervel of peterselie, grof gehakt 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Smelt 10 g boter in een koekenpan.  
2. Bak de champignons 3 minuten.  
3. Voeg de knoflook toe en bak 1 minuut mee.  
4. Schenk de wijn erbij en breng aan de kook.  
5. Roer de crème fraîche erdoor en verwarm de saus nog 2-3 minuten.  
6. Breng op smaak met zout en peper.  
7. Houd de saus warm. 
8. Strooi de bloem op een bord.  
9. Bestrooi de scharren met zout en peper en wentel ze door de bloem.  
10. Schud de overtollige bloem eraf.  
11. Smelt de resterende 30 g boter in een vispan of grote koekenpan.  
12. Leg de vis op de donkere huid in de boter en bak 4 minuten.  
13. Keer de schar en bak nog 3 minuten.  
14. Rooster intussen het brood in een broodrooster goudbruin. 
15. Snijd de toast diagonaal.  
16. Leg de schar op de borden.  
17. Lepel de champignonsaus over de vis.  
18. Leg er de toast bij en bestrooi met de kervel of peterselie. 
 

 
De schar is een platvis en leeft, net als schol, op een zanderige bodem. De vis  
voedt zich met schelpdieren en wormen. Dat betekent dat de schar concurrent 
is van de schol want die voedt zich met dezelfde prooien. Schar is een magere 
en smakelijke vis waarvan de smaak overeenkomt met tong.  
. 
 


