Salade van asperge
VOORGERECHT
4 personen
Ingrediënten:

Receptuur:

4 witte asperge
1 gr boter
1 tl grof zeezout

Schil de asperge en snijd ze in batonnets.
Blancheer ze in twee keer gedurende 3 minuten in kokend water.
Schep ze uit de pan en laat op een schaal afkoelen.
Verwarm de boter in een ruime pan tot deze net gesmolten is.
Verwarm de asperge voor het serveren en strooi het zeezout erover.

20 gr lamsoren
20 gr zeekraal

Blancheer de lamsoren 1 minuut en zeekraal 2 minuten apart in
kokend water gedurende.
Laat ze apart afkoelen op een plaat.

1/2 krop sla

Verwijder de stronk van de sla.
Snijd de bladeren in lange repen.
Was en droog de sla goed.

1 tl mosterd
1 el honing
4 el witte wijnazijn
1 el vissaus
1 el citroensap
5 el walnootolie
50 ml extra virgine olijfolie

Meng mosterd, honing, wijnazijn, vissaus en citroensap tot een
homogene massa met een garde in een ruime kom.
Klop er daarna beetje voor beetje de beide olie soorten door.
Breng op smaak met wat zout.
Meng de sla repen door de vinaigrette en schep goed om met je
handen.

2 verse eierdooiers
1 volle el mayonaise
1 mespunt zout
1 mespunt peper

Kook de dooiers voorzichtig in zijn geheel gedurende 6 minuten in net
niet kokend water. Laat ze enigszins afkoelen.
Doe ze in een maatbeker.
Voeg de mayonaise, peper en zout toe.
Pureer en doe in een spuitzak.

Garnering:
4 kwarteleitjes

Kook de kwarteleitjes 4 minuten in ruim kokend water.
Pel ze voorzichtig en snijd ze doormidden.

Serveren:
Verdeel de sla repen in het midden als een rijtje over ronde witte borden.
Schik de asperge batonnets er dwars over.
Verdeel lamsoren en zeekraal over de asperge.
Leg twee halve kwarteleitjes erop en spuit wat dooier mengsel op de eitjes.

