
Receptuur	Kerstmenu	2015	Het	Parkhuis	
 

Het menu: 

 

*Romige tomaten crème  

 

*Stoofpotje van kalfsvlees met Madeira en  

chocolade en paddenstoelen 

*Spruitjes met spekjes en abrikozencompote 

*gebakken aardappeltjes 

 

*Omelette Sibérienne met rood fruit 

 

 
Tomaten	crème	

Deze tomatencrème is een heerlijke zachte tomatensoep, gemaakt van zelf getrokken bouillon. Bouillon 

is licht en wekt de eetlust op. De soep wordt afgemaakt met een scheutje room. 	

Voor 6 personen 

Ingrediënten 

-1 runderschenkel, plm 400 gram 

-1 laurierblaadje 

-2 uien, gepeld en in stukken 

-1 tl gedroogde oregano 

-versgemalen peper en zout 

-500 gram verse tomaten + 2 tomaten extra 

-olijfolie 

-75 ml room  

 

Bereiding 

Omdat er zelf getrokken bouillon in dit recept wordt gebruikt is het raadzaam om ruim van tevoren te 

beginnen. De bouillon kun u ook heel goed een paar weken van tevoren maken en samen met het vlees 

invriezen. 

 



*Doe de schenkel in een ruime pan met een 1 liter koud water, het laurierblaadje, 1 ui, de gedroogde 

oregano, versgemalen peper en een ½ tl zout. Breng aan de kook en laat dan op laag vuur (gebruik 

eventueel een sudderplaatje) zachtjes trekken gedurende minstens 2 uur, maar het liefst langer.  

*Zeef de bouillon en snijd het vlees van het bot en daarna in kleine stukjes. Doe bouillon en vlees in 

een ruime soeppan. 

Terwijl de bouillon trekt kunt u de tomaten roosteren. 

*Verwarm de oven voor op 200 graden. 

*Was de tomaten en snijd ze doormidden. Bekleed een bakplaat met een vel bakpapier en leg hierop 

de tomaten met de snijkant naar boven. Leg de stukken van de andere ui ertussen, bestrooi met 

versgemalen peper en zout en besprenkel met wat olie. Zet de bakplaat in het midden van de oven 

en rooster de tomaten in 45 minuten gaar. 

*Laat de tomaten iets afkoelen en pureer ze dan in de keukenmachine tot een dikke puree. 

*Doe de gepureerde tomaten bij de bouillon. Breng al roerende aan de kook. Breng op smaak met 

zout en versgemalen peper. 

*Was de andere 2 tomaten en snijd ze in vieren. Schep de zaadjes eruit, deze worden niet gebruikt. 

(u kunt dit eventueel invriezen voor een andere keer dat u soep of saus maakt.) Snij de tomaten in 

kleine blokjes. 

*Verdeel de tomaatblokjes over de borden of kommen. Schep de warme soep hierop en maak af met 

een klein scheutje room in elk bord of kom.  

 

	
Stoofpotje	van	kalfsvlees	met	Madeira,	chocolade	en	paddenstoelen	
Een bijzonder stoofpotje van zacht gegaard kalfsvlees dat verrassend op smaak wordt gebracht met 

Madeira en chocolade. Dat zorgt voor een bijzonder en smakelijk accent. 

voor 6 personen 

Ingrediënten 

-50 gram roomboter 

-750 gram kalfs poulet 

-versgemalen peper en out 

-1 teen knoflook, fijngehakt  

-2 uien, fijngesnipperd 



-1 takje verse rozemarijn 

-1 laurierblaadje 

-100 ml rode wijn (bijvoorbeeld dezelfde als die u tijdens de maaltijd drinkt) 

-200 ml warme runderbouillon (zelf getrokken of van een blokje) 

-2 el olijfolie 

-250 gram kastanjechampignons 

-1 takje tijm, de blaadjes er afgerist 

-1 ½ el Madeira 

-25 gram extra pure chocolade (minstens 72%) in stukjes 

 

Bereiding 

*Smelt de boter in een braadpan. Kruid het vlees met peper en zout. Braad het vlees in delen aan. 

Voeg telkens wat poulet toe als het voorgaande deel bruin is. (Als u het vlees in een keer toevoegt, dan 

koelt het vet teveel af waardoor het vlees gaat koken ipv aangebraden wordt) 

*Voeg de ui en de knoflook toe en bak deze al omscheppend 3 minuten mee. 

*Voeg het takje rozemarijn en het laurierblaadje toe. Schenk de wijn en de bouillon erbij en roer 

goed door. Laat het geheel op laag vuur in 1 ½ - 2 uur langzaam gaar stoven, (gebruik een 

sudderplaatje). Langer stoven is geen probleem. Kijk tussendoor of er nog genoeg vocht in de pan 

zit, voeg indien nodig een klein scheutje kokend water toe. 

als het vlees bijna klaar is  

*Wrijf de champignons schoon met een stukje keukenpapier. Snijd grote exemplaren doormidden.  

*Verhit de olie in een koekenpan, bak op hoog vuur de champignons aan. Voeg al omscheppend 

peper en zout en de tijmblaadjes toe. 

*Als de champignons bruin en gaar zijn (na plm 3-5 minuten) voeg dan de Madeira en  de chocolade 

toe. Schep goed door zodat de chocolade kan smelten. 

*Schep het champignonmengsel voorzichtig door het vlees. De stukjes vlees moeten heel blijven. 

 

	

	



Spruitjes	met	spekjes		

Het wokken van spruitjes zorgt ervoor dat ze nog een lekkere bite houden. De combinatie van spruitjes 

met spek is heerlijk. 

voor 6 personen 

-750 gram spruitjes  

-125 gram mager ontbijtspek in blokjes 

-versgeraspte nootmuskaat. 

-1 el olie 

-1 klontje roomboter 

Bereiding 

*Maak de spruitjes schoon. Snijd ze aan de onderzijde kruislings in. (Dit zorgt voor een gelijkmatige 

garing.) 

*Verhit de olie in een wok bak de spekblokjes hierin al omscheppend bruin en knapperig. Schep de 

blokjes uit het vet en zet even apart. 

*Voeg de spruitjes toe aan het bakvet in de wok. Schep ze op hoog vuur al omscheppend in 3-5 

minuten om. (de tijd hangt af van het formaat van de spruitjes.) 

*Doe de uitgebakken bij de spruitjes schep goed door en bak alles nog 1 minuut. Maak op smaak met 

versgeraspte nootmuskaat en een klontje roomboter. 

 

	

Abrikozen	compote		

Een heerlijk frisse compote met een nostalgisch tintje. De abrikozen worden gestoofd in een mengsel 

van appelsap en brandewijn en lauwwarm geserveerd. Dat is een knipoog naar het boerenmeisje; een 

alcoholisch drankje van op brandewijn ingelegde abrikozen.  

voor 6 personen 

Ingrediënten 

-500 gram gedroogde abrikozen 

-75 ml brandewijn (bij de slijterij is goede brandewijn (35%) van het merk Mispelblom te koop) 

-75 ml appelsap 



-75 ml koolzuurhoudend bronwater (Spa rood) 

-1 kaneelstokje 

-125 gram suiker 

-1 zakje vanille suiker 

-1/2 citroen uitgeperst 

-2 tl maïzena of aardappelzetmeel 

 

Bereiding 

*Doe de abrikozen in een pan, overgiet ze met de brandewijn, het appelsap en het 

koolzuurhoudende water. Steek het kaneelstokje ertussen en dek af. Laat een nacht weken op een 

koele plaats. 

*Breng na de weektijd de abrikozen met het weekvocht en de suiker, vanillesuiker en het citroensap 

aan de kook. Laat de abrikozen 20-25 minuten zachtjes gaar koken. 

*Verwijder het kaneelstokje. Roer de maïzena los met een klein beetje water en voeg dit al roerend 

in een straaltje toe aan de abrikozen. Kook nog 1-2 minuten tot het licht gaat binden.  

*Serveer de compote lauwwarm in een schaaltje. 

Serveren 

Het stoofpotje serveert u met de spruitjes en de compote. Gebakken aardappeltjes zijn hier erg 

lekker bij. 

 

	

*Omelette	Sibérienne	met	rood	fruit	
In Het Parkhuis serveert men na deze maaltijd een ijsgerecht dat bekend staat als Omelette 

Sibérienne. Dat is een bol vanille-ijs dat met cake die wordt bedekt en daarna bestreken met een 

dikke laag opgeklopt eiwitschuim. Het schuim wordt met rum of likeur besprenkeld. Hierna wordt 

het heel kort onder de grill gezet zodat het eiwitschuim een bruin kostje heeft gekregen. Nu wordt in 

instellingskeukens gepasteuriseerd eiwit gebruikt. Maar dat is voor consumenten vrijwel niet te 

koop. Rauwe eieren kunnen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen het gevaar van een salmonella 

infectie opleveren. Daarom is ervoor gekozen dit gerecht niet bij de receptuur op te nemen. Een 

lekkere bol ijs zal na dit menu ook een fijne afsluiting zijn. 

 


