4 gangen Kerstdiner
door: Arvid Bergström

Gang 1: Little Gem, Ansjovis en Aioli
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 6 Little gem of
Baby Romaine Sla
• 100 gram ansjovis
• 190 gram Aioli
• 50 gram pijnboompitten

Snij de sla doormidden en leg op 6 borden deze gehalveerde kropjes.
Strooi hierover de fijn gesneden ansjovis. Druppel de aioli erover en leg er
uiteindelijk de pijnboompitten op. Serveer hierbij Life's A Beach Session
IPA van Jopen.

Gang 2: Schwarzwalder schinken met meloen
Voor 6 personen

Jopen
Life's A Beach Session IPA

IPA | 4,5% | Nederland
Hoppenbier

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 80 gram Schwarzwalder
schinken
• 1 halve galia meloen
• Zwarte peper

Snij de meloen in kleine plakjes en leg ze op zes borden. Snijd de
Schwarzwalder schinken in halve plakken en rol deze op in kleine
rolletjes. Strooi er een beetje gemalen zwarte peper over. Serveer hier het
Hoppenbier van Jopen bij.

Blond | 6,8% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Notities:
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Gang 3: Hazenpeper met haricot verts en stoofpeer
Voor 6 personen

Gouden Carolus Classic

Belgian Ale | 8,5% | België
Rochefort 8

Dubbel | 9,2% | België
Geen 18, geen alcohol

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 9 grote kruimige aardappelen
• 50 gram roomboter
• Zout en peper

Oven voorverwarmen op 160 graden

•
•
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•
•
•
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800 gram hazenvlees
500 gram haricot verts
2 grote uien
50 gram bloem
50 gram boter
50 gram bruin van de jus
50 gram azijn
10 gram rietsuiker
50 gram Gouden Carolus Classic
2 kruidnagels
1 laurierblaadje
Zout en peper

•
•
•
•
•
•

12 stoofperen
1 stokje kaneel
2 gram kardemom
2 gram gember
50 gram zwarte bessensap
50 gram Gouden Carolus Classic

Notities:

Schil de peren en zet het met de andere ingrediënten in een pan. Voeg wat
water toe om de peren bijna onder te zetten. Zet ze op een laag vuur voor
ongeveer 1,5 uur. Controleer af en toe of ze nat blijven.
Snijd het hazenvlees in grote stukken.
Snipper de schoongemaakte uien en bak ze heel langzaam aan met bloem
in de boter. Doe er de azijn, kruidnagels en laurierblaadje bij. Maak de
saus met zout, peper, het bier en suiker af. Roer er de stukken haas door
en doe de hazenpeper in een ovenschotel . Laat de hazenpeper afgedekt
in de oven stoven voor ongeveer 1 uur.
Schil en kook de aardappelen gaar. Als ze gaar zijn, schep ze over in een
andere pan. Doe de roomboter erbij en stamp ze fijn. Breng het op smaak
met zout en peper. Als je wilt dan kun je ook nog een appel meekoken!
Kook de haricot verts voor ongeveer 10 minuten. Giet ze af en maal er
een beetje peper over.
Proef bij deze gang Gouden Carolus Classic en Rochefort 8
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Gang 4: Eggs in the Snow
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•

Breng de melk met de vanillesuiker aan de kook. Klop de eidooiers met de
suiker licht en schuimig in een kom.

500 gram volle melk
7 gram vanillesuiker
6 eidooiers
80 gram suiker

Voor het eiwitschuim:
• 6 eiwitten
• 2 gram zout
• 100 gram poedersuiker

Emelisse
Barley Wine

Klop de eiwitten met het zout en de suiker stijf. Vorm van het eiwitschuim
12 ovale bollen op een vel vetvrij papier. Laat de bollen voorzichtig in heet
water glijden en pocheer ze ongeveer 6 minuten aan de ene kant, keer ze
dan voorzichtig om en pocheer ze nog 3 minuten aan de andere kant.
Neem ze met een schuimspaan uit het water en leg ze op een schone
theedoek. Leg ze daarna op een diep bord waar de lichtgele creme al op
ligt.
Proef bij dit nagerecht Emelisse Barley Wine en Emelisse Vanille Ice
Cream Stout

Barley Wine | 12% | Nederland
Vanille Ice Cream Stout

Stout | 5,5% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Plaats de kom boven de stoom van heet water en schenk er al kloppend
de hete melk bij. Verwarm de saus al roerend tot deze dik begint te
worden, zoals vla. Neem de kom van het vuur en plaats deze in een bak
met koud water om af te koelen. Roer regelmatig.

Notities:

