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Salade menu 
2 personen 
Van slasoep tot een dessert met fris fruit: salade vormt de groene draad in de vier gangen van dit sprankelende zomerse menu. 
Met salade kun je alle kanten op en bovendien zijn de mogelijkheden eindeloos. Een echte eyecatcher in dit salademenu is het 
avocadotorentje met zalm. Het ziet er ingewikkeld uit, maar in werkelijkheid zet je dit gerecht in een handomdraai op tafel. Proef 
de zomer op je bord, eet smakelijk!  

Avocadotorentje met zalm 
Voorgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g hüttenkäse 
 ½ bosje bieslook (fijngehakt) 
 1 el olijfolie 
 1 el citroensap  
 1 avocado  
 100 g gerookte zalm (in reepjes) 
 2 radijsjes (in dunne plakjes) 

 

Materiaal: mandoline 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Laat de hüttenkäse kort uitlekken in een zeef en meng met de bieslook, 

olie en het citroensap.  
2. Breng op smaak met zout en peper. 
3. Halveer de avocado's en snijd het vruchtvlees in flinterdunne gelijke plakjes met de mandoline. 
4. Schep de hüttenkäse op de bordjes en schik de avocadoplakjes als een bloem eromheen. 
5. Verdeel de gerookte zalm over de torentjes.  
6. Leg wat dungesneden radijs erbij en garneer met een paar sprietjes bieslook. 
 

WIJNTIP: Lekker met een fijne Bourgogne Chardonnay. 
 

Slasoepje 
Bijgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 15 g boter 
 ½ ui (gesnipperd) 
 ½ el bloem 
 ½ kropsla (gewassen, alleen de blaadjes) 
 375 ml groentebouillon 
 klein handje tijm 
 65 ml crème fraîche 
 65 g spekblokjes 

 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de boter in een soeppan en fruit hierin de ui glazig.  
2. Voeg de bloem toe en roer circa 2 minuten door. 
3. Voeg vervolgens de sla toe en laat de bladeren slinken.  
4. Voeg de bouillon toe en breng kort aan de kook. 
5. Neem de pan van de warmtebron, voeg de tijm toe en pureer met een staafmixer tot een gladde soep.  
6. Roer de helft van de crème fraîche erdoor en breng op smaak met zout en peper. 
7. Verhit een koekenpan op hoge stand en bak hierin de spekblokjes knapperig.  
8. Serveer de soep in kommetjes met een extra schepje crème fraîche en de uitgebakken spekjes erop. 
 

WIJNTIP: Een fijne Bourgogne Chardonnay. 
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Varkenshaas met prei in kruidenvinaigrette 
Hoofdgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 preien (schoongemaakt)  
 1 el mosterd 
 ¼ teentje knoflook (geperst) 
 1½ el rode wijnazijn 
 4 eetlepels olijfolie 
 klein handje peterselie (fijngehakt) 
 klein handje basilicumblaadje (fijngehakt) 
 1 el kappertjes 
 1 el boter 
 300 g varkenshaas 
 25 g rucola 

 

Materiaal: aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de preien in stukken van 3 cm en kook ze in een ruime pan water in circa 10 minuten gaar.  
2. Giet af, laat goed uitlekken en afkoelen. 
3. Klop intussen een vinaigrette van de mosterd, knoflook, azijn en 3 eetlepels olijfolie.  
4. Meng de peterselie, basilicum en kappertjes door de vinaigrette en breng op smaak met zout en peper. 
5. Verhit de rest van de olijfolie en de boter in een koekenpan.  
6. Bak hierin de varkenshaas in 10-15 minuten rondom goudbruin en gaar van binnen.  
7. Wikkel het vlees in aluminiumfolie en laat 5 minuten rusten.  
8. Snijd het vlees in plakken. 
9. Verdeel wat rucola over het midden van de borden en leg de prei erop.  
10. Besprenkel met de vinaigrette en verdeel de plakken varkenshaas erover. 
11. Bestrooi met zout en peper en besprenkel met wat van het bakvet van het vlees.  
 

TIP: Lekker met krieltjes. 
 

WIJNTIP: Het rosé gebraden varkenshaasje combineert heel fraai met rosé in het glas. 
 

Fruitsaladebakjes met mascarpone 
Nagerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ pak filodeeg (ontdooid) 
 50 g boter (gesmolten) 
 125 g aardbeien (in kwarten)  
 75 g bosbessen 
 75 g frambozen (gehalveerd) 
 klein handje munt (fijngehakt) 
 ½ zakje vanillesuiker 
 125 g mascarpone 
 1 el poedersuiker 

 

Materiaal: muffinvorm (ingevet) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ᵒC. 
2. Bestrijk de vellen filodeeg met boter, vouw de vellen dubbel, bestrijk de bovenkant met boter en vouw weer dubbel.  
3. Duw elk vel in een holte van de muffinvorm en bak de deegbakjes in de oven in circa 15 minuten gaar en goudbruin.  
4. Neem de bakjes uit de oven en laat afkoelen. 
5. Meng intussen de aardbeien, bosbessen, frambozen en munt tot een fruitsalade.  
6. Roer de vanillesuiker door de mascarpone en verdeel dit mengsel over de bakjes. 
7. Schep de fruitsalade erop en garneer met nog wat munt.  
8. Bestrooi met poedersuiker en serveer de overige mascarpone erbij. 
 

WIJNTIP: Een smakelijk Italiaans belletje: Asti Spumante. 
 


