
Italiaanse courgettesoep 
met mascarpone

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

42.61.1694 Groene courgette: 75 stuks  UV
42.81.1146 Basilicum: 12,5 bussels  UV
42.61.1666 Ajuin: 25 stuks  UV
21.31.0138 Pesto verde: 1 kg 
05.01.6071 Mascarpone: 2 kg 
25.05.1018 Kippenbouillon (30 g/l water): 25 l
10.01.1316 Olijfolie: 750 ml

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de courgetten in stukken alsook de ajuin. Stoof beide aan in olijfolie.  
Bevochtig met de gemaakte bouillon en laat voor 20 minuten koken. Doe er dan 
de mascarpone bij en mix de soep fijn. Werk de soep af met wat pesto, olijfolie 
en enkele blaadjes basilicum.
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Vegan paprika
cheese bun 

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

40.12.4825 Vegan buns paprika: 100 stuks  B  DV
42.61.1688 Paddenstoelen: 12,5 kg  UV
10.01.1316 Olijfolie 
33.05.1011 Lookpasta: 500 g 
42.61.1694 Groene courgette: 25 stuks  UV
42.61.1662 Rode ajuin: 25 stuks  UV
32.03.1039 Azijn: 12,5 l
34.01.1022 Kristalsuiker: 7,5 kg 
05.53.6015 Violife vegan kaasalternatief  
 Gouda: 100 sneetjes 
42.61.1740 Rucola: 1 kg  UV

BEREIDINGSWIJZE

Maak een zoetzure siroop door de azijn en 12,5 l water met de suiker op te koken 
tot de suiker is opgenomen. Laat dit dan afkoelen. Snijd de gekuiste ajuin in 
ringen en giet dan de siroop erop. Laat marineren. 

Hak of blend de paddenstoelen fijn, stoof deze aan in olijfolie en doe er de  
lookpasta bij tot je een droge duxelle bekomt. Snijd de courgette in ringen en 
gril deze dan. 

Stel nu de bun samen. Doe wat duxelle op de bodem, leg hierop de Violife-kaas 
en plaats dan even onder de salamander. Werk verder af met de gegrilde  
courgette, de rode ajuinringen en wat rucola. Sluit het broodje met het deksel.
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Gevulde kalkoenrolletjes  
met krielaardappeltjes

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

43.34.1081 Kippenworsten: 50 stuks  UV
42.41.1749 Jonagold: 25 stuks  UV
42.61.1678 Bleekselder: 25 stengels  UV
42.81.1174 Salie: 12,5 bussels  UV
43.56.1043 Kalkoenlapjes: 100 stuks  UV
06.02.6027 Gerookt ontbijtspek: 3,75 kg 
10.01.1414 Plantaardige olie, Easy Browning
42.61.1659 Bloemkool: 12,5 stuks  UV
21.50.6006 Gekookte rode biet: 5 kg 
20.03.1347 Amandelschilfers: 750 g 
42.31.1146 Krielaardappelen met schil: 15 kg  UV
09.01.6114 Boter: 2 kg 

BEREIDINGSWIJZE

Doe het vel van de worsten en leg het vlees in een kom. Snijd de geschilde appels 
in brunoise en doe hetzelfde met de bleekselder. Doe dit bij het vlees en meng 
door. Kruid met pezo. Kook inmiddels de aardappelen en de bloemkool gaar. 

Neem de kalkoenlapjes, leg deze tussen versheidsfolie en sla deze plat. Verwijder 
de folie en verdeel de vulling over de kalkoenlapjes. Rol ze dan op. Leg alvorens 
het ontbijtspek errond te rollen, er nog wat blaadjes salie tussen. 

Als de rolletjes klaar zijn, leg deze op een GN-bakplaat en bestrijk met de Easy 
Browning. Plaats dan voor 20 minuten in een oven aan 180 °C. Als de krieltjes 
gaar zijn, giet ze af en bak ze even in de boter. Kruid met wat grof zeezout. Neem 
de bloemkoolroosjes en verfris deze. Meng ze dan met in partjes gesneden rode 
biet en werk af met wat geroosterde amandelen.
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Cake Hélène 
met peer

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

04.41.6170 Gesuikerde room: 10 l
35.01.1678 Hotelcake: 5 kg
20.01.1661 Halve peren: 100 stuks
42.41.1755 Peer: 25 stuks  UV
08.31.1015 Honing 
10.01.1317 Olijfolie 
42.41.1761 Zeste van citroen  UV
41.37.4065 vanille-ijs: 100 bollen  DV
 

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de peren in fijne schijven en meng deze met de honing, de olijfolie, de 
zestes en het sap van de citroen. Leg de schijven dan op bakpapier en plaats 
in de oven voor 20 minuten aan 180 °C. Snijd de hotelcake en de have peren in 
blokjes. Klop de slagroom op en doe in een spuitzak. Begin dan aan de opbouw 
van het glas. Leg onderaan de cakeblokjes met hierop een bolletje vanille-ijs. 
Doe hierop de brunoise van peer. Werk af met de slagroom en steek hierin de 
gebakken peerschijven.
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Ardeense snede 
met groene koolstoemp

INGREDIËNTEN 100 PERSONEN 

42.61.1750 Sjalot: 25 stuks  UV
10.01.1444 Boter: 750 g  B
42.61.1658 Groene kool: 12,5 stuks  UV
40.18.3203 Aardappelpuree: 15 kg  DV
06.02.6041 Gerookte spekblokjes: 7,5 kg
04.01.1232 Melk: 5 l
23.50.6017 Ardeens gebraad: 100 sneden  B
26.02.1017 Gebonden kalfsjus: 5 l 
31.01.1101 Zachte mosterd 

BEREIDINGSWIJZE

Ontdoe de kool van de harde middennerf en snijd of schaaf dan in fijne reepjes. 
Blancheer de reepjes voor 10 minuten in gezouten water en verfris daarna. 
Versnipper de gepelde sjalot en stoof aan in de boter. Doe er de spekjes bij en 
bak mee aan. Doe hierbij de groene kool en roer alles door. Warm de puree op 
met de melk en roer al eens door. Doe hierbij dan de kool en de spekjes. Houd 
warm. Warm de saus en de sneden op. Serveer alles tezamen en werk af met 
een lepeltje mosterd.
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