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Inleiding: 

 

In 2018 viert  Badmintonclub Voorburg zijn 50 jarig bestaan. Om dat lustrumjaar groots uit te kunnen pakken is 
er op 27 januari van dat jaar een veiling gehouden. 

Een van de te veilen stukken waren drie 6 gangen menu’s voor 2 personen. Extra conditie! Wel met z’n zessen 
tegelijk langs komen. 

 

Na een moeizaam rondje datum prikken was het op 7 april van dat jaar dan zo ver. Piet Visser met zijn vrouw 
Thea hadden er zin in. Tevens van de partij Bart Visser met Marjon. En ook Gert Scholten had besloten om 
samen met partner Eva er eens goed voor te gaan zitten. 

 

Gulle gever van het geheel Sjaak van der Linden met Partner Margreet. Plaats van handeling, Hofwijkstraat 11, 
te Voorburg. 

 

Gestart werd er uiteraard met een aperitiefje. Het was de eerste mooie lente dag van dat jaar dus waar beter 
dan te doen dan in de tuin. 

 

 

  



Na het borrelen is het dan eindelijk zo ver. De start van diner. Wat zal er 
zoal komen? Ho! Ho! eerst even checken of wel de juiste gasten aan tafel 
hebben plaats genomen. Gelukkig was iedereen in het bezit van overtuigend 
bewijs materiaal. 

   

 

 

 

 

 



We starten rustig en bescheiden. 
 
Amuse. van “Gevulde Champignons” 

+/- 12 stuks  
12(reuzen Champignons  
2 eetlepels Citroensap  
1 sjalotje  
25 gram boter  
1 teen knoflook  
Versgemalen peper  
1 eetlepel paneermeel  
100 gr. Zachte verse roomkaas(Mon Chou)  
2 eetlepels fijngehakte peterselie  
2 eetlepels geraspte oude kaas  
 
 

 

Borstel de Champignons schoon en draai de steeltjes eruit. Hak de steeltjes fijn. Blancheer de hoedjes 2 
minuten in ruim kokend water met zout en het Citroensap. Pel en snipper het sjalotje. Verhit de boter en 
voeg de Champignonsteeltjes en het sjalotje toe. Pers de Knoflook hier over uit.  
Bak het mengsel op hoog vuur tot het vocht is verdampt en voeg naar smaak zout en peper toe. 
 
Doe het Champignonmengsel over in een kom en meng het Paneermeel, de verse room, de fijngehakte 
Peterselie en de geraspte Kaas er doorheen. Voeg zo nodig zoet en peper toe. 
Schep het Kaasmengsel in de Champignonhoedjes en zet ze in een beboterde Ovenschaal. Zet de schaal 
onder een voorverwarmde grill en laat de vulling in ca. 5 minuten lichtbruin worden. 

 

 

 



Na dit smaakvolle maar toch wel klein hapje worden de messen geslepen en kan het echte werk beginnen. 
Gestart wordt met het eerste voorgerecht een heerlijk frisse Meloensalade. 

 

Meloensalade met Kaas en Port: 

Voorgerecht 4 personen  
1 Galia Meloen  
1 dl. Witte Port  
Versgemalen zwarte peper  
4 mooie slabladeren  
100 gram Overjarige Kaas  
Toefje Munt voor de garnering  
 
 
Halveer de meloen en verwijder de zaadjes. Verdeel het vruchtvlees met een balstekertje in balletjes of snijd 
de meloen in blokjes. 
 
Schep de meloen balletjes in een kom en giet de Port erover. 
Laat de smaak minimaal een uur intrekken. Schep de meloen af en toe om. 
 
Maal royaal peper over de meloen. Leg op elk bord een blad sla en schep de meloenballetjes erop. 
 
Schaaf de kaas(indien geen plakken) en verdeel deze in spaanders over de meloen. 
 
Garneer met een toefje munt. 

  

 

 



 

 

Het wordt nu toch echt wel tijd voor een wat stevigere kost. Dat komt goed uit op het menu staat een tweede 
voorgerecht. Dit gerecht bestaat weer uit een salade maar dan met heerlijke Zalm. 

 

Salade van geroosterde zalm met mierikwortelmayonaise: 

Voorgerecht 4 personen  
400 gram zalmfilet  
2 eetlepels zonnebloemolie  
1 eetlepels. Grof gemalen zwarte peper  
½ theelepeltje zout  
75 gr. veldsla  
Voor de dressing  
1 dl. mayonaise  
2 eetlepels. citroensap  
2 theelepeltjes. Geraspte mierikswortel  
1 teentje knoflook  
2 eetlepels. Gehakte peterselie  
1 eetlepels. sherry  
  
Voorbereiding: 
Snijd de zalm in 4 stukken. Bestrijk deze met de olie. Meng de peper met het zout. Wentel de zalm moten 
door dit mengsel  
Klop de mayonaise op met citroensap, mierikswortel, geperste knoflook, peterselie en de sherry. Voeg als de 
sous te dik is wat water toe. Zet de sous in de koelkast. 
 
Bereiding: 
Verdeel de sla over de borden. Verhit een grillpan en rooster de zalm in 2 a’ 3 minuten per kant. Verdeel de 
vis over de sla  en sprenkel de dressing er over. 

 

  



Nu we eenmaal goed op gang zijn gaan de genodigde er eens goed voor zitten. In aantocht is het hoofdgerecht. 
Een overheerlijke kipfilet, smaakvolle aardappeltjes en geweldige salades. 

Kipfilet met pesto en zongedroogde tomaatjes: 

Voor 10 porties  
5 kipfilets  
100 gram Verse roomkaas 10 zongedroogde 
tomaten op olie 

 

3 eetlepels pesto  
Zout en versgemalen peper  
5 grote plakken rouwe ham  
50 gram braadboter  
Voor de saus:  
1 ui  
1 teentje knoflook  
5 zongedroogde tomaten  
Mespunt gedroogde tijm  
3 eetlepels tomatenpuree  
2 dl. koksroom  
1 eetlepel citroensap  
2 theelepeltjes suiker  
 
Voorbereiding: 
Leg de kipfilet één voor één tussen twee velletjes folie en sla ze met de bodem van een pan tot ze twee keer 
zo groot zijn. Doe de roomkaas in een kom en roer er de kleingesneden zongedroogde tomaatjes en de 
pesto door. Leg de kipfilet met de kant waar het vel heeft gezeten naar beneden op het werkvlak, bestrooi 
ze met wat zout en peper en bestrijk ze met het roomkaasmengsel. Rol ze op en verpak elke filet in een plak 
ham. Snipper de ui en de knoflook voor de sous en snijd de uitgelekte tomaten klein. Schep 2 eetlepels van 
de olie van de tomaatjes in de koekenpan en fruit de ui. Laat de knoflook, de zongedroogde tomaten, de tijm 
en de tomatenpuree kort meebakken. Voeg de koksroom toe en breng op smaak met het citroensap, de 
suiker en zout en peper. 
 
Bereiden: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de verpakte kipfiletrolletjes naast elkaar in een ovenschaal. Giet 
een scheutje water in de schaal en zet de kipfilet afgedekt 20 minuten in de oven. Laat ze in de 
uitgeschakelde over 10 minuten rusten. Neem de kipfilet uit de oven en roer het vocht uit de ovenschaal 
door de saus. Serveer de kipfilet met de saus. 

         



 
Zo het grootste deel zit er in. Het wordt tijd om ons op te maken voor de eindsprint. Geen eenvoudige klus daar 
er best wel een stevig nagerecht op stapel staat. 

 

Voor 8 stuks  
75 gram bloem  
1 eetlepel cacaopoeder  
Mespunt zout  
1 ei  
¼ liter melk  
40 gram boter  
Voor de vulling  
2 eetlepels suiker  
1 dikke reep met hazelnoten  
4 eetlepels chocoladesaus  
 
Voorbereiding: 
Zeef de bloem en doe dit met de cacaopoeder en het zout in een kom. Voeg het ei en de melk toe en meng 
dit tot een glad beslag. Laat circa 30 minuten rusten en roer dan de gesmolten boter er door. Bak van het 
beslag 8 dunnen flensjes en laat deze afkoelen. 
Klop de slagroom met de suiker stijf. Hak de hazelnoten reep fijn en schep dit door de stijve slagroom. 
Afwerken: 
Verdeel de room over de flensjes en rol deze op. Leg ze op de borden en besprenkel de pannenkoeken met 
de chocoladesaus. 

 

 

 

 



In de loop van de avond is de stemming naar grootse hoogte gestegen. Het lijkt er even op dat er op tafel 
gedanst gaat worden maar dat stadium bereiken we net! Niet!. Prima we gaan aan het laatste onderdeel 
beginnen. De koffie met wat lekkers er bij. Likeurtje, chocolaatje smullen maar. 

 

 

 

 

Eens kijken of we met deze laatste etappe de deelnemers onder tafel gaan krijgen. Ik denk dat het gaat lukken! 



 

Mooi man. Allemaal onder de tafel. Nou ja bijna allemaal. 

 



Ik ben inmiddels wel niet zo helder meer maar jullie waren toch met z’n achten? Heb ik er toch ergens één 
gemist. Knap hoor die Margreet. Fotografe van de avond dus op geen enkele foto. Hierbij een extra toetje. 
Zoek en je kunt haar vinden. In Alphen(12-2017) was zij er ook bij. 

 

 


