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Groen menu 
2 personen 

Groen is onze favoriete kleur. Zeker wanneer de lente in zicht is en we ons weer verheugen op al het frisse groen dat 
nog gaat komen. Met dit menu blikken we in vier gangen alvast vooruit met onze groene seizoen favorieten van nu. 

Gegrilde groene asperges met pistache en munt 
Voorgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el olijfolie 
 250 g groene asperges 
 1 el kappertjes 
 15 g boter 
 15 g pistachenoten (gehakt) 
 ½ el citroensap 
 ½ bosje munt (fijngehakt) 

 

Materiaal: grillpan, keukenpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de grillpan op middelhoge stand.  
2. Snijd de onderkanten van de asperges.  
3. Bestrijk de asperges met 1 eetlepel olijfolie en bestrooi met zout.  
4. Gril de asperges circa 8 minuten tot ze zacht zijn en er grillstrepen 

ontstaan. 
5. Verwarm intussen de overige olijfolie in een (steel)pannetje en bak de kappertjes in circa 2 minuten krokant.  
6. Schep uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. 
7. Verhit de boter in dezelfde pan en bak de pistachenoten 2 minuten.  
8. Voeg het citroensap en een snuf zout toe.  
9. Giet het botermengsel en de pistachenootjes over de asperges.  
10. Bestrooi met de kappertjes en munt. 
 

TIP: Voorjaarsgroenten zoals asperges hebben van zichzelf al heel veel smaak. Maar door ze kort te grillen geef je ze supersnel 
nóg meer smaak. Zo heb je met deze gegrilde groene asperges een heel smaakvol voor- of lunchgerecht. Witte asperges kun je 
na het schillen op dezelfde manier bereiden. 
 

WIJNTIP: De munt, kappertjes en citroensap in dit recept leiden naar Sauvignon Blanc, waarin je zelfs wat groene tonen van 
limoen en appel herkent. 
 

Avocado-velouté met rivierkreeftsalsa 
Bijgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2½ el olijfolie 
 2 sjalotjes (gesnipperd) 
 ½ el witte wijnazijn 
 50 g rivierkreeftjes (fijngehakt) 
 ¼ citroen (sap) 
 ½ el crème fraîche 
 ½ bosje peterselie (fijngehakt) 
 1 avocado 
 350 ml kippenbouillon 

 

Materiaal: keukenpapier, blender 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit 1½ eetlepel olijfolie in een soeppan en bak de sjalotten in 

circa 3 minuten glazig.  
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2. Blus af met de azijn en bak nog 2 minuten. 
3. Meng de rivierkreeftjes met het citroensap, de crème fraîche, helft van de peterselie, zout en peper.  
4. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan en bak de overige peterselie in circa 2 minuten knapperig.  
5. Laat uitlekken op keukenpapier. 
6. Doe de sjalotten, het vruchtvlees van de avocado en de bouillon in de blender en maal tot een romig geheel.  
7. Breng op smaak met zout en peper. 
8. Verwarm de soep kort op een lage stand, laat niet koken!  
9. Schep in kommen en garneer met de rivierkreeftsalsa, een swirl olijfolie en de krokante peterselie. 
 

WIJNTIP: Het romige mondgevoel van avocado en crème fraîche in dit recept vraagt om een volle Zuid-Franse Chardonnay. 
 

Gnocchi in boerenkoolsaus met pecorino 
Hoofdgerecht 

 50 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g kruimige aardappels (geschild) 
 150 g boerenkool (panklaar) 
 ½ teentje knoflook (geperst) 
 65 g crème fraîche 
 ¼ bosje basilicum 
 40 g pecorino kaas of Parmezaanse kaas 
 2 kleine eieren  
 65 g bloem en 
 ½ el bloem (om te bestuiven) 
 klein handje rucola (om te garneren) 

 

Materiaal: keukenmachine 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de aardappels in 20 minuten gaar.  
2. Laat afkoelen.  
3. Blancheer de boerenkool 3 minuten en bewaar wat kookvocht.  
4. Giet af en laat uitlekken. 
5. Maal in de keukenmachine de boerenkool, knoflook, crème fraîche, basilicum en de helft van de pecorino tot een romige 

saus.  
6. Voeg eventueel wat kookvocht toe. 
7. Stamp de aardappels fijn en meng met de eieren en bloem.  
8. Kneed tot een egaal deeg. Voeg extra bloem toe als het deeg te plakkerig is.  
9. Rol het deeg op tot rolletjes van 1 cm dik en snijd in stukjes van 1 cm.  
10. Rol de stukjes deeg voorzichtig langs de achterkant van een vork tot er ribbeltjes ontstaan.  
11. Kook deze gnocchi in ruim gezouten water, tot ze boven komen drijven. 
12. Verwarm de boerenkoolsaus, voeg de gnocchi toe en warm 1 minuut mee.  
13. Verdeel over de borden.  
14. Schaaf de overige pecorino erover en garneer met rucola. 
 

WIJNTIP: Gnocchi brengt ons in Italië en bij de kaas past rood. Schenk bij dit recept daarom de zonnige Ultimo Passo Primitivo 
uit Salento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Tartelette met vanillemascarpone en groen fruit 
Nagerecht 

 40 + 90 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 90 g bloem en 
 ½ el bloem (om te bestuiven) 
 15 g amandelmeel 
 35 g poedersuiker en 
 ½ el poedersuiker (om te bestuiven) 
 55 g boter (koud, in blokjes) 
 ¼ ei (losgeklopt)  
 125 g mascarpone 
 1 zakje vanillesuiker 
 4 witte druiven (in kwarten) 
 ½ kiwi (in kleine blokjes) 
 ½ groene appel (in reepjes)  
 4 muntblaadjes 

 

Materiaal: vershoudfolie, 4 taartvormpjes (10 cm ø) 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiden 

1. Meng de bloem met het amandelmeel, de poedersuiker en een snufje zout.  
2. Voeg de boter toe en meng erdoor tot het op grof broodkruim lijkt.  
3. Voeg het kwart ei toe en kneed alles kort tot een samenhangend deeg.  
4. Verpak in folie en laat minimaal 1 uur rusten in de koelkast. 

Bereiden 
5. Kneed het deeg kort door en rol op wat bloem uit tot een dunne lap.  
6. Steek cirkels uit het deeg die groot genoeg zijn voor de taartvormpjes.  
7. Bekleed de ingevette vormpjes met het deeg en snijd het deeg aan de bovenkant af.  
8. Rol het deeg dat overblijft opnieuw uit en bekleed zo alle vormpjes. 
9. Prik het deeg op de bodem in met een vork en zet 30 minuten in de koelkast.  
10. Meng intussen de mascarpone met de vanillesuiker.  
11. Verwarm de oven voor op 180ᵒC. 
12. Bak de tartelettes in de oven in circa 15 minuten goudbruin.  
13. Haal de bodempjes na het bakken uit de vormpjes en laat afkoelen.  
14. Vul de deegbodems met de mascarpone en verdeel het fruit erover.  
15. Bestuif met poedersuiker en garneer met de munt. 
 

WIJNTIP: Lekker met een glas prosecco. 
 
 


