
wortelroomsoep met gerookte heilbot

Kipfilet met pesto

bladerdeeggebak met gestoofde appelblokjes 
en appelkoekjes jules de strooper

• 2 uien
• 1 kg wortelen
• 3 blokjes visbouillon
• 1,5l britawater
• 50 gr boter
• 60 gr bloem
• 150 gr gerookte heilbot
• 2 el peterselie
• room
• peper en zout

• 4 kipfilets
• rode en groene pesto
• zongedroogde tomaten
• 2 sneetjes Oud-Bruggekaas
• 4 plakjes rauwe ham
• 2 builtjes rijst
• 1l britawater
• basilicum
• peper en zout

•  2 vellen kant en klaar 
bladerdeeg

• 2 appels
• appelkoekjes
• 1/2 tas Java koffie
• banketbakkersroom

1  Snij de ui en de wortelen fijn, stoof de ui en voeg daarna de wortelen toe. Voeg 
de bouillon toe en laat alles gaar koken. Mix alles.

2   Smelt de boter, voeg de bloem toe en maak een roux. Voeg daarna de bouillon toe 
en laat inkoken. Voeg de fijngesneden heilbot toe en kruid met peper en zout.

3 Werk het geheel af met peterselie en room.

1  Snij de kipfilet open en vul deze met de ham, tomaatjes, basilicum en de kaas.  
Leg deze dicht en ommantel met de rauwe ham.

2  Leg de kip in een ingevette ovenschotel en kruid met peper en zout.  
Bak 25 minuten in de oven op 200°C.

3 Kook de rijst en dien alles samen op.

1  Leg 1 vel bladerdeeg op een bakplaat en prik er met een vork in. Smeer de zijrand 
in met een beetje water en spuit de banketbakkersroom op het deeg.

2  Snij de appel in blokjes, verkruimel de koekjes en laat met de koffie lichtjes 
stoven. Breng de vulling aan op de banketbakkersroom.

3 Beleg met het 2e bladerdeeg vel en bak gedurende 25 minuten op 210°C.
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