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Zin in zomer menu 
2 personen 
Mooi weer, daar wil je zo lang mogelijk buiten van genieten. Maar er zijn ook zomerse weekenden waarbij je wel uit wilt pakken 
in de keuken. Met dit menu heb je het beste van beide: vier culinaire gangen die je allemaal een heel eind kunt voorbereiden. 

Quenelle van gerookte forel met spicy venkelsalade 
Voorgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 150 g gerookte forelfilets (in stukjes) 
 1 el crème fraîche 
 ¼ citroen (rasp en sap) 
 1 el olijfolie 
 mespuntje mierikswortel (potje), wasabi of scherpe mosterd 
 ½ venkelknol 
 ½ groene appel 
 ¼ bosje bieslook (fijngehakt) 
 ¼ bosje dille (geplukt) 

 

Materiaal: keukenmachine, mandoline of schaaf 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiden 

1. Maal de forel in de keukenmachine met de crème fraîche, 
citroenrasp en een paar druppels citroensap tot een fijne crème.  

2. Breng op smaak met zout en peper en zet afgedekt in de koelkast.  
3. Klop de rest van het citroensap met de olijfolie en mierikswortel door elkaar tot een dressing.  
4. Breng op smaak met zout en peper. 

Bereiden 
5. Schaaf de venkel en appel op de fijnste stand van de mandoline of op de schaaf in de keukenmachine in flinterdunne 

plakjes.  
6. Hussel in een kom door elkaar met de dressing en bieslook.  
7. Breng op smaak met zout en peper.  
8. Verdeel in bergjes over de borden. 
9. Vorm met 2 vochtige eetlepels quenelles van de forel-crème en leg deze erop.  
10. Garneer met plukjes dille. 
 

TIP: Een quenelle op je bord ziet er meteen chic uit. Je kunt zo'n ovaal vormpje goed zelf maken van bijvoorbeeld deze 
forelmousse, maar ook van ijs en puree. Neem twee lepels en doop ze in warm water. Schep met een lepel een portie van de 
mousse. Schep met de andere lepel de portie over door met de brede kant van de lepel in de holte van de andere lepel te 
scheppen. Herhaal dit nogmaals zodat de mousse een glad, lepelvormig balletje wordt en leg voorzichtig op het bord. 
 

WIJNTIP: Het pittige van de venkelsalade kun je het beste blussen met een goed gekoeld glas Pinot Grigio Rosé. 
 

Koude bietensoep met knapperige ham 
Bijgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ el olijfolie 
 2 plakken parmaham of rauwe ham 
 ½ groentebouillonblokje 
 150 g gekookte bieten (gepeld, in blokjes) 
 2 el hüttenkäse 
 ½ el balsamicoazijn 
 2 lente-/bosuitjes (in ringetjes) 
 2 takjes dille (om te garneren) 

 

Materiaal: ijsblokjesvorm, keukenpapier, blender 
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ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiden 

1. Vries een dag van tevoren water in voor de ijsblokjes 
Bereiden 

2. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin de parmaham uit op een lage stand.  
3. Neem uit de pan en laat de ham uitlekken op keukenpapier.  
4. Laat verder afkoelen en knapperig worden. 
5. Los het bouillonblokje op in 200 ml kokend water en laat afkoelen.  
6. Zet 2 diepe borden in de koelkast. 
7. Maal de bietjes met de afgekoelde bouillon en 3 ijsblokjes in de blender glad.  
8. Verdeel over de borden en schep in elk bord een lepel hüttenkäse.  
9. Druppel balsamico erover en leg de ham erop.  
10. Garneer met de bosui en dille. 
 

TIP: Is je blender niet zo krachtig? Sla de ijsblokjes dan eerst tot gruis tussen een theedoek. 
 

WIJNTIP: Deze koude bietensoep lijkt op gazpacho. Geen wonder dat daarbij de Spaanse Vega Libre Tinto past. Zet wel een half 
uurtje voor gebruik in de koelkast. 
 

Gegrilde zalmmedaillon met tagliatelle en rucola-pesto 
Hoofdgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 50 g gerookte zalm 
 250 g zalmfilet (zonder vel) 
 15 g blanke hazelnoten 
 25 g rucola 
 ½ tl sinaasappelrasp en sinaasappelrasp (om te garneren) 
 ½ teentje knoflook 
 3 el olijfolie extra vergine 
 150 g tagliatelle (koelvers) 
 2 takjes dille (om te garneren) 

 

Materiaal: keukenmachine of staafmixer, kleine ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiden 

1. Snijd de gerookte zalm in repen.  
2. Snijd de zalmfilet in stukjes en maal in de keukenmachine met 

wat zout en peper tot gehakt.  
3. Rol er met koele vochtige handen 2 balletjes van.  
4. Druk ze wat platter en rol de repen gerookte zalm er aan de zijkanten omheen.  
5. Leg in een kleine ovenschaal en zet afgedekt in de koelkast.  
6. Rooster de hazelnoten licht in een droge, hete koekenpan. 

Bereiden 
7. Maal in de keukenmachine de hazelnoten met de rucola, sinaasappelrasp, knoflook en een scheut olijfolie tot een fijne 

pesto.  
8. Breng op smaak met zout en peper. 
9. Verwarm de ovengrill voor.  
10. Bestrijk de zalmmedaillons met olijfolie en rooster ze een paar minuten onder de grill.  
11. Keer de medaillons voorzichtig en rooster nog een paar minuten. 
12. Kook intussen de tagliatelle in een paar minuten beetgaar in water met zout.  
13. Giet af en schep de pesto erdoor.  
14. Verdeel de pasta in mooi gedraaide torentjes over de borden en leg een zalmmedaillon erop.  
15. Bestrooi met peper en naar smaak extra sinaasappelrasp.  
16. Garneer met dille. 
 

WIJNTIP: Bij deze gegrilde zalm serveer je een volle witte wijn. Bij de hazelnoten en sinaasappelrasp smaakt de Australische 
Chardonnay Semillon goed. 
 

 
 



 

3 

Amandelwafeltje met roomijs en chocoladesaus 
Nagerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 40 g bloem 
 mespunt cacaopoeder 
 100 g lichtbruine basterdsuiker 
 1 ei (losgeklopt) 
 1 eiwit 
 1 el boter (gesmolten) 
 100 g amandelschaafsel 
 100 g extra pure chocolade of pure chocolade (fijngehakt) 
 100 ml room 
 2 bollen roomijs 

 

Materiaal: bakplaat met bakpapier, deegroller of schone fles 
 

ZO MAAK JE HET: 
Voorbereiden 

1. Verwarm de oven voor op 180ºC.  
2. Klop de bloem, cacao, suiker en een snuf zout door elkaar.  
3. Klop het ei en het eiwit goed los en giet dit erbij.  
4. Voeg de boter toe en klop alles met een garde tot een glad beslag.  
5. Schep de amandelen erdoor.  
6. Schep kleine hoopjes beslag op het bakpapier.  
7. Let op voldoende tussenruimte, de koekjes lopen uit.  
8. Bak de koekjes circa 5 minuten in het midden van de oven.  
9. Schep ze met een platte spatel van het bakpapier.  
10. Laat de koekjes op een deegroller of schone fles afkoelen, zodat ze in een gekrulde vorm hard worden.  
11. Laat de koekjes helemaal afkoelen en bewaar in een luchtdichte trommel. 

Bereiden 
12. Verwarm de chocolade met de room tot de meeste chocolade is gesmolten.  
13. Neem van de warmtebron en klop tot de laatste klontjes zijn verdwenen.  
14. Neem het ijs uit de diepvries. 
15. Leg op elk bordje een koekje en schep een bol ijs erop.  
16. Giet een lepel lauwwarme chocoladesaus erover en serveer direct.  
17. Serveer de overige koekjes erbij. 
 
 


