
Heerlijke
      recepten 



Coquilles zijn toch wel écht een 
delicatesse. De bereiding komt echter 
heel precies: bak je ze kort? Dan blijven 
ze glazig. En bak je coquilles te lang, 
dan worden ze taai. Een minuut aan 
beide kanten will do the trick. 
Tip: ook lekker op een bedje van risotto. 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 160 graden. Leg 
het brood 10 minuten in de oven. Snijd de 
korsten eraf en verkruimel het brood in de 
keukenmachine fijn. Bak de kruimels met 
een scheutje olijfolie goudbruin en krokant 
in een koekenpan. 

Maak de saus: Verwarm de slagroom met 
de citroenrasp en het sap van een halve 
citroen. Laat even 5 minuten trekken. Roer 
de roomboter door de saus en laat iets 
afkoelen. Voeg de eidooier toe en verwarm 
al kloppend, totdat de saus dikker wordt. 
Houd de saus warm.

Veeg de koekenpan schoon met 
keukenpapier en verhit opnieuw met een 
scheut olijfolie. Bak de coquilles in de hete 
koekenpan circa 1 minuut aan elke kant, 
tot ze goudbruin kleuren en nog nét niet 
helemaal gaar zijn vanbinnen. (Ze garen 

Wist je dat koud gerookte zalm ook 
héérlijk smaakt bij een eitje? Trust us, 
probeer het eens uit!

Bereiding 
Breek de eieren boven een schaal. Voeg 
hier een flinke scheut melk, zout en peper 
aan toe. Kluts het geheel door elkaar met 
een vork. Verhit olijfolie in een bakpan. 
Voeg het eimengsel toe en blijf het geheel 
omscheppen tot het ei een vaste structuur 
vormt. Zet net voordat het ei een vaste 
structuur heeft, het vuur uit.

Snijd de bagels doormidden. Besmeer beide 
kanten met wat roomboter. Toast het brood 
even aan in een grillpan of broodrooster.

Coquilles in citroenbotersaus 
op een bedje van spinazie

Toast met roerei en koud 
gerookte zalm

Ingrediënten
• 200 gram coquilles
• 400 gram verse spinazie
• 2 handjes Parmezaanse kaas
• 2 sneetjes brood
• olijfolie
• Serveertip: lekker op een bedje 

risotto
Voor de saus
• 125 ml slagroom
• een citroen
• een klontje roomboter
• een eierdooier
• peper en zout
Extra nodig:
• een garde
• een rasp

Ingrediënten
• 100 gram gerookte zalm
• 2 bagels of ander brood
• 2 mespuntjes boter
• 4 eieren
• een scheut melk
• zout en peper

buiten de koekenpan nog iets door, waardoor 
ze op je bord perfect gaar zullen zijn.) 
Verhit een eetlepel olijfolie in een grote 
wokpan. Bak de spinazie aan, tot de 
bladeren gaar en geslonken zijn. Breng op 
smaak met zout en peper en bestrooi met de 
Parmezaanse kaas.

Leg wat spinazie op de borden. Beleg met de 
coquilles en besprenkel met de citroensaus. 
Garneer met de zelfgebakken broodkruimels 
en eet smakelijk!

Beleg het getoaste brood met de roerei. Leg 
vervolgens plakken koud gerookte zalm op 
het ei. Garneer eventueel met wat waterkers 
en serveer. Eet smakelijk!

PORTIES: 2 PERSONEN

PORTIES: 2 PERSONEN



Combineer the best of 3 worlds en 
creëer je nieuwe lunchverslaving. De 
klassieke avocado toast is ons allemaal 
bekend, maar met warm gerookte 
zalm én gepocheerd ei is ie echt 
onweerstaanbaar. Even wat anders dan 
dat eeuwige broodje pindakaas. 

Bereiding 
Gepocheerd ei
Breng in een lage pan ca. 6 cm water tegen 
de kook aan. Voeg de azijn toe. Zet het 
vuur laag, vlak voordat het water kookt. 
Maak met een lepel een draaikolk. Breek 
1 ei in het midden daarvan en laat ca. 3 
min. pocheren. Schep uit de pan met een 
schuimspaan en laat uitlekken. Pocheer zo 
ook het andere ei.
Avocado mash
Halveer de avocado en gebruik een lepel om 
de avocado eruit te scheppen in een kom. 
Sprenkel het citroensap over de avocado en 
maak fijn met een vork.

Zalm in een krokant bladerdeegjasje, 
dat ziet er toch direct al feestelijk uit? 
Bovendien smaakt het ook fantastisch 
lekker! Je hoeft niet zelf met bladerdeeg 
en zalm in de weer, maar koopt je Zalm 
Wellington gewoon bij Freshly Fish. En 
stiekem strijk jij met de eer. 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet de 
zalm Wellington in de oven en bereid zoals 
op de verpakking staat vermeld.

Kook het ei hard in 5 – 6 minuten. Was de 
spinazie, snijd de kaas en het ei in stukjes. 
Voeg alle ingrediënten bij elkaar en schep 
door elkaar.

Meng in een schaaltje de ingrediënten voor 
de dressing en verdeel over de salade. 
Serveer de Zalm Wellington uit de oven bij 
de salade. Eet smakelijk! 

Avocadotoast met warm 
gerookte zalm en gepocheerd ei

Zalm in bladerdeeg met 
spinaziesalade

Ingrediënten
• 100 gram warm gerookte zalm
• 2 eieren
• 1 avocado
• 1 eetlepel citroensap
• 1 theelepel chilivlokken

Ingrediënten
• Zalm Wellington
• 200 gram spinazie
• 60 gram Jonge kaas
• een ei
• een handje walnoten
• een handje pompoenpitten
Voor de dressing
• 2 eetlepels yoghurt
• 2 theelepels mosterd
• 2 theelepels honing
• 2 theelepels dille
• een mespuntje peper

PORTIES: 2 PERSONEN

PORTIES: 2 PERSONEN

Toast
Doe 2 plakken brood in de broodrooster. 
Of leg even in een bakpan met een beetje 
boter. Haal de zalm uit de verpakking en 
haal het stuk uit elkaar met 2 vorken.

Besmeer de toast met de avocado, beleg 
met grove stukken warm gerookte zalm en 
een gepocheerd ei. Besprenkel eventueel 
met wat chilivlokken. Eet smakelijk!



Deze scholrolletjes zien er niet 
alleen enorm feestelijk uit, ze 
smaken ook bijzonder lekker! En die 
champagnesaus smaakt net zo chique 
als hij klinkt. Door de vis te bakken in 
rolletjes en te overgieten met saus, blijft 
deze lekker zacht en sappig vanbinnen. 

Bereiding 
Fruit de sjalotten in wat olie, totdat ze zacht 
maar niet gekleurd zijn. Blus af met de 
citroensap en champagne en laat op hoog 
vuur inkoken totdat er 1/3 over is. Voeg de 
slagroom toe en laat voor de helft inkoken. 
Zeef de saus. Zet de saus terug op laag vuur 
en voeg de boter en kaas toe. Houd de saus 
warm.

Het aspergeseizoen is officieel 
begonnen en dit lenterecept wíl je 
proberen. Ze combineren namelijk 
perfect bij deze heerlijk kabeljauwfilets. 
Even wat anders dan asperges met ham 
en ei. 

Bereiding 
Schil de asperges met een dunschiller en 
verwijder de houtachtige onderkant. Breng 
water aan de kook in een ruime pan en voeg 
een klontje boter en wat zout toe. Voeg de 
asperges toe als het water kookt. Breng het 
water opnieuw aan de kook, draai het vuur 
laag en dek de asperges af met een vel wit 
keukenpapier. Kook de asperges 10 min. 
en laat de asperges nog 10 min. in het hete 
kookvocht rusten. Schep de asperges met 
een grote schuimspaan uit de pan.

Hollandaisesaus 
Splits ondertussen de rest van de eieren 
(eiwit wordt niet gebruikt). Klop de 
eidooiers goed los en klop de azijn en wijn 

Scholrolletjes met 
champagnesaus

Kabeljauw met asperges in 
Hollandaisesaus

Ingrediënten
• 2 scholfilets
• een handje verse basilicumstelen
• 2 sjalotjes
• 300 ml champagne of droge mous-

serende wijn
• 1 citroen
• 200 ml room
• 20 gram boter
• 60 gram geraspte kaas

Ingrediënten
• 2 kabeljauwfilets
• 400 gram asperges
• 2 eieren
• 40 gram boter
• 1 eetlepel azijn
• 60 ml witte wijn

Snijd elke scholfilet in de lengte 
doormidden, zodat je twee smalle filets 
krijgt. Rol de vis op en maak vast met 
basilicumstelen (of een prikker). Leg de 
visrolletjes in de ovenschaal en bak ze circa 
10 minuten in de oven.
Leg de rolletjes op de borden en schep de 
saus eromheen. Eet smakelijk!

erdoor. Smelt de rest van de boter. Zet een 
lage, brede pan op een laag vuur en klop 
het eimengsel op tot een saus. Haal de pan 
van het vuur en breng op smaak met zout. 
Schenk al kloppend beetje bij beetje de 
gesmolten boter erbij, tot er een luchtige en 
gebonden saus ontstaat.

Verhit olijfolie in een bakpan. Leg de 
kabeljauwfilets in de pan en bak aan beide 
kanten kort aan, tot de kabeljauw goudbruin 
is. Serveer de kabeljauw bij de asperges en 
de Hollandaisesaus. Eet smakelijk!
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