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Italiaans lunch menu 
2 personen 
De lunch in Italië is geen simpel broodje, Italianen eten ’s middags het liefst een maaltijd die bestaat uit meerdere gangen. En 
zeker in het weekend, dan is deze ‘pranzo’ helemaal het belangrijkste eetmoment van de dag!  

Trio antipasti 
Voorgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ blikje tonijn (uitgelekt) 
 2 el mayonaise 
 2 el kappertjes 
 1½ ansjovisfilets 
 4 el olijfolie 
 100 g fricandeau 
 ½ el peterselie (gehakt) 
 2 gele paprika's (in brede repen) 
 1½ teentje knoflook (fijngehakt) 
 ½ el honing 
 25 g blanke rozijnen 
 15 g amandelschaafsel 
 1½ el witte wijnazijn 
 4 plakken parmaham 
 ½ courgette 
 ½ el pesto 
 ½ bol mozzarella (in stukjes) 
 circa 6 olijven 

 

Materiaal: staafmixer of blender, kaasschaaf, grillpan, 6 cocktailprikkers 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pureer de tonijn met de mayonaise, 1 eetlepel kappertjes, de ansjovisfilets en 1 eetlepel olijfolie tot een gladde saus.  
2. Breng op smaak met peper.  
3. Leg de fricandeau op een bord en strijk een dun laagje van de tonijnsaus erover.  
4. Bestrooi met kappertjes en gehakte peterselie. 
5. Verhit 2 eetlepels olijfolie en bak hierin de paprika circa 10 minuten.  
6. Voeg de knoflook, honing, rozijnen en amandelschaafsel de witte wijnazijn erdoor en serveer met plakjes parmaham. 
7. Schaaf met een kaasschaaf de courgette in lange linten.  
8. Bestrijk deze linten met pesto gemengd met 1 eetlepel olijfolie.  
9. Rooster de courgette 2 minuten in een hete grillpan.  
10. Leg op de courgettelinten steeds 1 stukje mozzarella en 1 olijf, rol op en zet vast met een cocktailprikker. 
 

TIP: Drink bij de antipasti een fris glas Prosecco Frizzante. 
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Venkelcrèmesoep met pancettakruim  
Bijgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 eetlepel olijfolie 
 ½ ui (gesnipperd) 
 1 venkelknol (loof apart, grof gesneden) 
 ½ tl venkelzaad 
 200 ml groentebouillon 
 200 ml kookroom 
 4 plakjes pancetta of parmaham 

 

Materiaal: koekenpan, staafmixer 
 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit hierin de ui en venkel 

5 minuten.  
2. Bak het venkelzaad 1 minuut mee.  
3. Blus af met de bouillon en kook zachtjes circa 15 minuten. 
4. Rooster de pancetta in een droge, hete koekenpan krokant.  
5. Laat iets afkoelen en verkruimel. 
6. Pureer de soep glad met een staafmixer.  
7. Giet de kookroom erbij, verwarm en breng op smaak met peper.  
8. Bestrooi de soep voor het serveren met pancettakruim en venkelloof.  
 

TIP: Lekker met stokbrood of ciabatta. 
 

TIP: Maak er een vegetarische venkelsoep van en vervang de pancetta door gehakte zongedroogd tomaten op olie. 
 

Kabeljauw in Italiaanse tomatensaus met rucola-ansjovissalade 
Hoofdgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el olijfolie 
 ½ ui (gesnipperd) 
 ½ stengel bleekselderij (fijngehakt) 
 100 ml gezeefde tomaten of passata di pomodori 
 ½ el kappertjes 
 50 g groene olijven (in plakjes) 
 300 g kabeljauwfilets 
 ½ citroen (sap) 

voor de salade 
 65 g rucola 
 100 g gekookte bieten (in kleine blokjes) 
 4 ansjovisfilets (in stukjes) 
 25 g walnoten (grof gehakt) 

 

Materiaal: koekenpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit de olijfolie en fruit hierin de ui en bleekselderij 3-4 minuten.  
2. Voeg de tomaten, kappertjes en olijven toe en kook zachtjes 5 minuten. 
3. Meng voor de salade de rucola met de bietjes, ansjovis en dressing.  
4. Bestrooi met de walnoten. 
5. Dep de vis droog, besprenkel met citroensap en leg de kabeljauw in de saus.  
6. Stoof zachtjes 7-8 minuten.  
7. Serveer de vis met de saus en de salade. 
 

TIP: Vervang de kabeljauw ook eens door zalmfilet. 
 

WIJNTIP: Lekker een Pinot Grigio rosé. 
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Sinaasappel ricotta mousse 
Nagerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 vanillestokje (opengesneden) 
 250 g ricotta 
 125 ml slagroom 
 1 el suiker 
 1 sinaasappel (rasp en sap) 
 2 el honing 
 1 el tijm 

 

Materiaal: glazen of schaaltjes 
 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schraap het merg uit het vanillestokje.  
2. Klop de ricotta los met het vanillemerg.  
3. Klop de slagroom met de suiker lobbig. 
4. Spatel de slagroom met de sinaasappelrasp, -sap, helft van de 

honing en de helft van de tijm door de ricotta.  
5. Schep deze mousse in glazen of schaaltjes. 
6. Verdeel de rest van de tijm erover en besprenkel met de overige honing. 
 

TIP: Vervang de ricotta ook eens door mascarpone of volle kwark. 
 

TIP: Schep de sinaasappel ricotta mousse op een laagje verkruimelde cantuccini- of amaretti koekjes. 
 
 


