
 

ASPERGEMENU VINCENT DECEUNINCK 
BEREIDINGSWIJZE 

Raadpleeg dit document en voorbeeldfoto’s ook op onze website www.delva.info 
en klik op de homepagina op de knop ‘Klik hier voor de bereidingswijze van je duinaspergemenu’. 

HAPJES  

MOUSSE VAN ASPERGES MET  GARNALEN EN SLAATJE VAN SUCRI NE EN RADIJS  

Dit gerecht wordt koud geserveerd. 

CARPACCIO VAN ASPERGE S MET  TARTAAR VAN TONIJN ,  GEROOKTE MAYONAISE  

Dit gerecht wordt koud geserveerd. 

ASPERGESOEPJE MET  GEROOKTE PALING  

Laat de aspergesoep opkoken in een potje op het vuur of verwarm ± 1 minuut op 750W in de microgolfoven. Verdeel 
de gerookte paling over je kopjes (serveer in een aperitiefkopje of koffiekopje). Verdeel de kokende soep daarna 
over de kopjes op de paling. 

VOORGERECHT 

ASPERGES MET  JONGE SP INAZIE ,  GEBAKKEN S INT -JACOBSNOOTJES ,  PESTO EN GEDROOGDE T OMAAT  

Verwarm de asperges, saus en spinazie 8 à 10 minuten onder folie in een voorverwarmde oven van 160°C. Zet de 
laatste 1 à 2 minuten de Sint-Jacobsnootjes ook kort in de oven niet (!) onder folie om op te warmen! Dresseer 4 
stukken asperges met spinazie op het bord, schik daarop de Sint-Jacobsnootjes en daartegen de gedroogde tomaat 
(op kamertemperatuur). Besprenkel enkele druppels pesto in de saus. 

HOOFDGERECHTEN  

PARELHOENBORST  OP LAGE TEMPERATUUR GEGAARD ,  ASPERGES ,  JONGE WORTEL ,  SNI JBONEN ,  

AARDAPPELRÖST I  EN JUS VAN DE PARELHOEN  

Verwijder de folie van de schalen van het vlees en de groentjes/aardappelrösti en vervang deze door aluminiumfolie. 
Verwarm de groenten en de aardappeltjes onder aluminiumfolie gedurende 20 à 30 minuten in een voorverwarmde 
oven van 160°C. Het vlees en de saus verwarm je de laatste 15 à 20 minuten ook mee op in de oven. 

DESSERT 

TEXTUREN VAN BLOEDSINAASAPPEL ,  WITTE CHOCOLADE EN P ISTACHENOOTJES  

Dit gerecht wordt koud geserveerd. 

Smakelijk 

Verwijder steeds de folie voor u de schaal in de oven plaatst. De zwarte schalen zijn hittebestendig tot 170°C in de 
oven en mogen ook in de microgolf gebruikt worden. De opgegeven opwarmtijden zijn richttijden! De 

hoeveelheden kunnen verschillen en elke oven werkt anders! Wij raden u aan steeds zelf te controleren of de 
gerechten warm genoeg zijn en indien nodig wat langer te verwarmen. 


