6 gangen Kerstdiner
door: Arvid Bergström

Gang 1: Witlof met blauwe kaas en
balsamico – paprika blokjes
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•

Trek zes grote blaadjes van de witlof en spoel deze schoon met water. Leg
ze nu als bootjes op een bord.
Snijd de rode en groene paprika in kleine dunne reepjes en doe ze in een
kommetje. Besprenkel het met vijf ml balsamico azijn en 5ml Kracht Hout.
Leg nu een beetje Fourme d’ambert op elk witlof bootje. En daarop de
stukjes rode en groene paprika. En nu komt het belangrijkste, strooi en
zout en peper over.

1 stronk witlof
150 gram Fourme d’ambert
½ groen paprika
½ rode paprika
5 ml Balsamicoazijn
5 ml Breugem Kracht Hout
Zout en peper

Breugem Kracht Hout

Quadrupel | 11% | Nederland

Geen 18, geen alcohol

Notities:

Schenk voor ieder een klein glas in met de Breugem Kracht Hout.
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Gang 2: Bospaddenstoelensoep met kastanjes
Voor 6 personen

Orval

Ingrediënten

Bereidingswijze

• Water
• 250 gram kastanje
champignons
• 150 gram paddenstoelenmix
• 1 blokje paddenstoelbouillon
• 200 gram kastanje puree
• 150 ml creme fraîche
• 1 bos krulpeterselie
• 3 gram kerriepoeder
• Zout en peper
• 100 ml Orval

Zet ongeveer een liter water op en doe hierin de gesneden
kastanjechampignons, 200 gram van de kastanje puree en het
bouillonblokje. Laat het 20 minuten pruttelen en gebruik dan de
staafmixer om het fijn te malen. Voeg hierna de 150 gram
paddenstoelenmix toe, snijd grote paddenstoelen klein. Voeg de crème
fraiche en de kerriepoeder toe. Proef de soep en voeg des gewenste wat
zout toe. Snijd een paar stengels van de krulpeterselie fijn en garneer
hiermee de borden met soep. Schenk nu in ieder bord een eetlepel Orval.
Maal wat zwarte peper over de borden.

Belgian Ale | 6,2% | België

Geen 18, geen alcohol

Notities:

Schenk voor iedereen een Orval van ongeveer 3 tot 5 maanden oud in een
proefglas.
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Gang 3: Koude kalfsrosbief
met kervel en limoenmayonaise
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 240 gram gesneden plakken
kalfsrosbief
• Paar stengels kervel
• 1 limoen
• 120 gram mayonaise
• Zwarte peper

Meng het sap van de limoen met de mayonaise en doe deze in een
spuitfles.
Leg de plakken kalfsrosbief op zes platte borden. Strooi hierover fijn
gesneden kervel.
Geef nu elke plak een toef van de limoenmayonaise. Maal er wat zwarte
peper over.

Oedipus Mannenliefde

Saison | 6% | Nederland
vandeStreek Broeders

Blond | 6% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Notities:

Zet de Oedipus Mannenliefde en VandeStreek Broeders op tafel en laat je
gasten zelf het bier inschenken.
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Gang 4: Hertenbiefstuk, Pomme duchesse, haricot verts
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•

Kook de aardappelen in water met zout in 20 minuten gaar. Giet ze af.

1000 gram kruimige aardappelen
2 losgeklopte eieren
2 eidooiers
80 gram roomboter
40 gram geraspte oude kaas
4 gram kerrie
zout en peper

•
•
•
•
•
•
•
•

Steenbrugge Dubbel

Dubbel | 6,5% | België
Keizer Karel Robijn Rood

Dubbel | 8,5% | België
Geen 18, geen alcohol

50 gram sjalotjes, fijngehakt
2 tenen fijngesneden knoflook
80 gram bramenjam
80 gram water
100 ml Liefmans Goudenband
200 ml runderbouillon (warm)
25 gram boter
1 snufje zout en versgemalen
zwarte peper naar smaak
• 360 gram hertenbiefstuk
• 500 gram haricot verts
• 40 gram roomboter
• Gemalen nootmuskaat

Notities:

Stamp de aardappelen tot puree. Roer met een houten lepel het eieren, de
eidooiers, de kaas en de roomboter tot een smeuïge massa door de puree. Breng
op smaak met kerrie, peper en zout.
Verwarm de oven voor op 190 °C. Schep de puree in de spuitzak en spuit kleine
rozetten op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze in 25 minuten in het
midden van de oven goudbruin.
Kook de haricot verts in ongeveer 10 minuten gaar. Giet ze af en voeg de
roomboter toe. Bestrooi ze met wat gemalen nootmuskaat.
Verwarm de gesneden sjalotten, knoflook, bramenjam en 80 gram water in een
steelpannetje op middelhoog vuur. Laat dit sudderen tot het ongeveer de helft
is. Zeef de vloeistof door een fijne zeef en zet apart.
Verwarm de runderbouillon in een aparte koekenpan op laag vuur tot de helft
verdampt is. Meng de twee sauzen. Roer de boter erdoor, voeg nu de 100 ml
Liefmans Goudenband toe. Breng op smaak met zout.
Het bier wat je hier gebruikt, kun je goed het dessert serveren.
Verhit een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de hertenbiefstuk in een klontje
roomboter tot ze stevig aan beginnen te voelen en warm zijn, maar lichtroze zijn
van binnen, 3 tot 4 minuten per kant. Serveer de biefstuk met de saus. Leg de
haricot verts en de pommes duchess erbij.
Bestrooi de biefstuk met gemalen zwarte peper.
Proef bij deze gang eerst Steenbrugge Dubbel en dan Keizer Karel Robijn Rood.
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Gang 5: Roquefort op roggebrood
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

• 150 a 180 gram Roquefort
• 6 plakken fries roggebrood

Snijd elk van de plakken roggebrood in vier kleine stukken.
Serveer ze samen met de Roquefort op een houten plank. Des gewenst
kun je nog twee andere blauwe kazen erbij serveren.
Proef hierbij Troubadour Imperial Stout en Jopen Ongelovige Thomas.
Bewaar wat van deze bieren, en eventueel van de kaas, voor de volgende
gang!

Troubadour Imperial Stout
Stout | 9% | België
Jopen Ongelovige Thomas

Quadrupel | 10% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Notities:
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Gang 6: Limoentaart met Barley Wine bodem
Voor 6 personen

Ingrediënten

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kneed met koude handen 125 gram koude boter, 150 gram (gezeefde)
bloem, 15 gram poedersuiker en 15 ml de Prael Barley wine tot een deeg.
Zet het deeg een uur in de koelkast. Verwarm de oven voor op 190 graden
Celsius. Druk het deeg in een taartvorm (boterkoekvorm) en prik met een
vork wat gaatjes in de bodem. Bedek de bodem met bakpapier en rijst.
Bak de bodem gedurende 14 minuten en verwijder dan de rijst en het
bakpapier. Bak daarna nog eens 8 minuten en laat de bodem enigszins
afkoelen. Stel de oven in op 170 graden Celsius.

125 gram roomboter
150 gram bloem
15 gram poedersuiker
15 ml de Prael Barley wine
200 gram rijst (als gewicht)
1 blik gecondenseerde melk
6 eieren
3 limoenen
150 gram basterdsuiker
30 ml de Prael Barley wine

Klop zes eiwitten met 150 gram basterdsuiker stijf, besprenkel de taart
met 30ml de Prael Barley wine en schep de stijfgeklopte eiwitten met een
lepel op de taart. Bak de taart in 15 minuten op 150 graden goudbruin.

Liefmans Goudenband
Vlaams Oud Bruin | 8% | België

Serveer de taart in punten op een houten plank.

De Prael Barley Wine

Zet de bieren op tafel en laat iedereen de bieren proeven. Ook de bieren
van bij de kaas kunnen nu nog geproefd worden.

Barley Wine | 9,6% | Nederland
Geen 18, geen alcohol

Splits zes eieren. Klop de zes eidooiers met een blikje (400 gram)
gecondenseerde melk. Rasp twee limoenen boven het mengsel en voeg
125 ml limoensap toe. Roer het door de melk. Giet het mengsel in de vorm
en bak de taart 16 minuten op 170 graden Celsius.

Notities:

