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Maart 

 

 

 

Sliptong met saus van zeevruchten 

Roergebakken groenten en aardappelpuree 

(voorgerecht 4 personen, hoofdgerecht 2 personen) 

 

 

Ingrediënten 

2 sliptongen van elk 150 gr    50 gr. gekookte mosselen 

50 gr. Hollandse garnalen      100 ml. slagroom 

75 ml. witte wijn      50 ml. visbouillon 

½ citroen       2 el olijfolie 

1 wortel, 1/2 rode paprika, 3 lente-uitjes   scheut melk  

en 50 gram doperwten      een eidooier 

klontje roomboter      3 middelgrote aardappels 
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Bereiden: 

Was de groenten. Snijd de wortels en de rode paprika in kleine dobbelsteentjes. Snijd de 
lente-uitjes in dunne ringen.  Kook de aardappels met wat zout of in bouillon. 
Blancheer de wortel en de doperwten vijf minuten en giet af.  
Bestrooi de sliptongen met wat zout en peper aan beide kanten en druppel er wat citroensap 
op.  
 
Verhit de olie in een koekenpan en roerbak er de lente-uitjes en de paprika in. Voeg de 
wortel en doperwten toe en roerbak mee. Verhit intussen ook de boter in een andere (grote) 
koekenpan en bak de tongen aan weerzijden voor een minuut of vijf. Voeg dan ook de 
mosselen en garnalen toe en verwarm mee.  
 
Verwarm de bouillon met de wijn en laat even inkoken. Voeg dan de room toe en verwarm. 
Tot slot ook de eidooier, en klop de saus gedurende een paar minuten tot deze goed 
gemengd en schuimig is.  Zet zacht. 
 
Verwarm de borden even bv. in de oven op ca. 50 graden. 
 
Pureer de aardappels met een scheutje melk.  
 
Leg op elk bord bv 3 bolletjes puree, schakeer de groenten er omheen en leg de vis op dit 
alles. Giet de saus over de vis en een beetje eromheen. 
  

  

Welke wijn drinken we hierbij? 

  

Château K Sec 2014: rijk, fruit: tropisch  (papaya), wat citrus en rijpe rode appels, wat 

staligheid en ook vanille en honing. 

 

Prijs wijn: € 11,95  

Bij 6 flessen of binnen abonnement: € 11,50 

 

 

 

Aanbieding 

Bij bestelling in maart 2016: wijn met mooie print recept in tasje: € 9,95 / in kistje: € 14,95) 
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