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Pastei met runderhaas 
(2 personen) 

 
 
 
Ingrediënten: 

400 gram runderhaas    1 doosje biologische champignons 

3-4 takjes dragon     4 takjes bladpeterselie 

1 teen knoflook     1 sjalotje 

3 velletjes diepvries bladerdeeg   1 eidooier 

olijfolie      zout & peper 
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Bereiden: 
Schroei de runderhaas in ca 10 minuten rondom dicht en laat hem 30 minuten rusten. 
Borstel de champignons schoon en hak ze met de dragon en de peterselie fijn. Pel sjalot en 
knoflook, snijd ze fijn. Haal bladerdeegvellen uit de vriezer en laat ontdooien. Verhit intussen 
wat olijfolie en fruit de sjalot al roerend. Voeg na een minuut de knoflook toe en fruit mee. Tot 
slot de champignons met kruiden erbij en roerbakken tot het vocht verdampt is.  
Verwarm de oven voor op 180 graden C. 
Rol bladerdeegplakken uit tot een rechthoekige lap, groot genoeg om het vlees in te 
verpakken. Spreid het champignonmengsel uit op de middelste helft van het deeg tot een 
oppervlak zo groot als de platte kant van het vlees. Leg het vlees erop en pak dit in in het 
deeg. Plak de randen dicht met dooier. Leg nu omgedraaid op een met pakpapier beklede 
bakplaat of in een braadslede en prik bovenop wat gaatjes. 
Evt. kun je van overgebleven bladerdeeg nog repen of figuurtjes vormen om de bovenkant 
van het deeg mee te versieren. 
Smeer de bovenzijde van het deeg in met eidooier.  
Laat bakken in de oven, kijk na 20 minuten of het al mooi bruin is, anders evt. nog 5 of max 
10 minuten door laten bakken. 
 
Lekker met rozemarijnaardappeltjes uit de oven en met wortelgroenten. 
 
 
 
 

De wijn: Mme’s mooiste! 
 

 
 
Dankzij zorgvuldige handmatige pluk van de druiven, afkomstig van oude Pinot Noir stokken van de 
grand cru wijngaard Hengst (Elzas) en dankzij de rustige rijping gedurende twee jaar in nieuwe 
eikenhouten vaten is deze biodynamische Pinot Noir Vieilles Vignes 2011 van Domaine Barmès 
Buecher geworden wat ze is: een absolute top wijn! 
Je kunt hem nu drinken, maar ook rustig nog jaren bewaren.  
 
Gewoonlijk kost deze wijn bij Mme Bouquet € 25,95 (of in het abonnement € 24,95).  
Deze maand bieden we hem aan voor € 19,95.  En dat is geen geld voor deze beauty! 
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