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L'AUBERGE DE NEERCANNE  
TAKE-AWAY-MENU 

 

 

amuse  
 

Zuurdesembrood, kruidenboter  
en amuses  

  
voorgerecht  

 
Met diverse verse kruiden gemarineerde zalm, 

tzatziki, kropsla en zoetzure radijs  
  

hoofdgerecht  
 

Licht gerookte speenvarken, asperges,  
lamsoren en dragonsaus   

  
dessert  

 
Bloedsinaasappel, koude sabayon van witte martini  

en sorbet    
  

voor bij de koffie  
 

Kokosmakronen & chocolade brownie   
 

  



 

 
GASTRONOMY – MEETINGS & EVENTS  

www.neercanne.nl   |   #ocathome  

Pa
gi

na
4 

brood en boter 

ons eigengemaakte zuurdesembrood 
met kruidenboter 

Is gemaakt van biologische tarwebloem en roggemeel van de 
Commandeursmolen in Mechelen. De desemcultuur, de ziel van ons 
brood, is inmiddels al 14 jaar oud. Trouw voeden we hem iedere 
dag. Het deeg mag nadat het gemengd en gevormd is 24 uur tot 
ontwikkeling komen zodat er tijdens het bakken een rijk en subtiel 
zuurdesembrood ontstaat. 

We bieden bij het brood een kruidenboter aan. Deze boter maken 
wij zelf met kruiden uit onze eigen tuin en wordt op smaak gebracht 
met zeezout, kerrie en gerookte paprikapoeder. Deze aroma’s 

 komen het beste tot zijn recht op lauwwarm brood. 

Inhoud 

1. Zuurdesembrood   
2. Kruidenboter (kamertemperatuur)   

 
Bereiding 

Warm de oven voor op 180 graden. Bak het brood gedurende 8 à 12 minuten op een rooster in 
het midden van de oven. Het brood mag goed krokant worden aan de buitenkant. Laat het 
brood nu minimaal 30 minuten, maar liever nog langer, rusten op een rooster zodat de hitte 
aan beide kanten goed eruit kan. 

De temperatuur van de oven kan nu omlaag naar 140 graden. De oven wordt nog gebruikt voor 
de amuse. 

Zet alvast een ruime pan met water op, dit hebben we nodig bij het hoofdgerecht. 
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amuses 

crème van parmezaanse kaas 

Een crème op basis van mascarpone en licht gekruid met piment 
d’espillete.  

Deze pepersoort komt uit het Frans-Baskische plaatsje Espelette, een 
dorp niet veel groter dan een speldenpunt op de landkaart, toch 
heeft dit dorpje een eigen AOC verworven voor de pepersoort die er 
verbouwd wordt: de piment d’Espelette. 

Het bijzondere aan de piment d’Espelette is niet alleen het 
kenmerkende aroma, maar vooral de zachtheid. 

Een geliefd ingrediënt in onze keuken om soms een subtiele pikante touch mee te geven aan een 
gerecht. De crème gaat bijzonder goed samen met ons brood. 

Bereiding 

1. De crème is gebruiksklaar  
 

falafel met royal van zwarte peper 

Een klein vegetarisch hapje dat wij regelmatig serveren bij l’Auberge. 
De falafel wordt gemaakt met kikkererwten en verschillende kruiden 
uit eigen tuin. We combineren het met een royal met zwarte peper. 
Deze crème wordt bereid uit eidooiers, crème fraîche en zwarte 
peper. Alle ingrediënten worden langzaam, au bain-marie, gegaard. 
Op het moment dat de crème gaar is, wordt hij direct op ijs koud 
geroerd waardoor de fluweelzachte consistentie ontstaat.  

Inhoud 

1. Falafel 
2. Royal zwarte peper 
3. Sesamzaadjes 

Bereiding 

De falafel in de oven gedurende 4 minuten opwarmen. Hierna een mooi dopje crème op de 
falafel spuiten en afwerken met de sesamzaadjes. Het hapje gelijk serveren omdat anders de 
crème terugloopt. 
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voorgerecht: 

met diverse verse kruiden gemarineerde zalm, 
tzatziki, kropsla en zoetzure radijs  

Jonge verse kruiden en daslook vormen de basis van de marinade 
voor de zalm. Door de eerste scheuten van deze kruiden te 
gebruiken is het aroma subtieler en verfijnder, naarmate de kruiden 
ouder worden zullen de aroma’s sterker worden en zijn ze voor deze 
bereiding minder geschikt.  

Het voorjaar is goed vertegenwoordigd door het gebruik van daslook, nu echt overal in de bossen te 
vinden, het duurt niet lang meer en dan komt dit ook in bloei en is het aroma ook te sterk.  
De zalmzijdes worden gedurende 24 uur in deze marinade gemarineerd, vervolgens licht gespoeld 
om nog eens 24 uur te worden ingedroogd. We serveren het met een frisse jus gemaakt van het 
lekvocht van de komkommer dat vrijkomt bij de bereiding van de tzatziki-crème. Een fris, bijna 
zomers voorgerecht. 

Inhoud 

1. Gemarineerde zalm 
2. Tzatziki-crème 
3. Kropsla   

4. Cresson-salade 
5. Zoetzure radijs  
6. Komkommerjus 

 
Bereiding  
 

• Begin met de kropslaschelpjes, spuit in ieder schelpje een klein dopje van de tzatziki-
crème 

• Leg nu een schelpje op het bord en dresseer hier een plakje zalm losjes over 
• Herhaal dit totdat alle sla-schelpjes en zalm op is 
• Garneer nu met de zoetzure radijsjes en de losse blaadjes cresson 
• Meng nu de komkommerjus voorzichtig met een lepel en sprenkel ruim over het 

gerecht 
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hoofdgerecht: 

licht gerookte speenvarken, asperges,  
lamsoren en dragonsaus   

Speenvarken is een ware delicatesse in het voorjaar, het wordt 
vrijwel altijd licht gepekeld en combineert daarom super met 
asperge. Door het speenvarken licht te roken halen we het beste 
naar voren. De asperge bereiden we samen met lamsoren uit 
Zeeland en een beetje daslook. Als saus hebben we een klassieke 
bechamel bereid die we verrijkt hebben met witte wijn, een beetje 
kalfsjus en dragonazijn. Op het laatste moment maken we hem af 
met verse dragon. 

Inhoud 

1. Speenvarken 
2. Asperges, lamsoren en daslook 

3. Dragon-gnocchi met jus 
4. Dragon-jus 

 

Bereiding 

• Zorg dat de ruime pan met water aan de kook is. 
• Doe de zak met het speenvarken in de pan en zet het vuur uit en laat het vlees hier 10 

minuten in liggen. Zet een kookwekker! 
• Neem een kleine steelpan met deksel, doe hier de saus en de gnocchi in en zet deze 

samen op. 
• Breng rustig aan de kook, op de kleinste pit, met de deksel erop. Roer een enkele keer 

zodat de gnocchi van alle kanten worden gewarmd, doe dit heel voorzichtig de gnocchi 
zijn erg teer. 

• Hou dit nu 2 minuten net aan de kook met een deksel erop. Laat de gnocchi nu met 
de deksel op de pan staan, zonder vuur onder de pan, totdat we het gerecht gaan 
dresseren. 

• Ondertussen een bakpan op laag vuur zetten om op te warmen. 
• Neem een kleine steelpan en zet deze op medium vuur en voeg de boter met sjalot toe. 
• Als alle boter is gesmolten alle groentes toevoegen en voorzichtig omroeren. Geen zout 

toevoegen. 
• Nu kan de saus rustig aan de kook worden gebracht, kijk uit met aanbranden. 
• Als de kookwekker afloopt het vlees uit het water pakken en in de bakpan op hoog vuur 

rondom nog even aanbakken. 
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• Verdeel nu de groentes over de borden 
• Snij de koteletjes tussen de botjes doormidden leg deze op de groente 
• Snij de filet in gelijke plakjes en verdeel en dresseer ook weer op de groente 
• Leg de gnocchi erbij  
• Meng de dragon in de saus en meng eventueel nog met een staafmixer en dresseer de 

saus over en rond het gerecht 
 

dessert 

bloedsinaasappel, koude sabayon van witte 
martini  en sorbet    

Bloedsinaasappels rechtstreeks uit Spanje, de roodverkleuring wordt 
veroorzaakt door de temperatuurverschillen kenmerkend voor de 
lente. Warme dagen en koude nachten. Dit is dan ook een 
seizoensproduct waar chef Raymond Remmen reikhalzend naar kan 
uitkijken. Ze zijn naar zijn mening de lekkerste sinaasappels die je 

kunt eten. Verse sabayon is natuurlijk het summum hierbij, maar de bereiding daarvan dat willen we 
u niet aandoen. We hebben een koude variant voor u gemaakt verrijkt met witte martini. 

Inhoud 

1. Bloedsinaasappel met jus 
2. Sabayon 

3. Venkelblad 
4. Sorbetijs  

 

Bereiding 

• Verdeel de sinaasappel over de borden 
• Plaats hierop het sorbetijs 
• Roer voorzichtig eenmaal door de sabayon en verdeel ruim over het ijs 
• Garneer met de bronze venkel 
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koffie: 

kokosmakronen, chocolade brownie 

De huisgemaakte kokosmakronen zijn bereid door onze kok Natalie. 
Lekker voor bij de koffie, maar ook bij een digestief. En van 
chocolade wordt bijna iedereen gelukkig. 

 

 

 

bon appétit! 

  

Informatie kwetsbare producten 
Mocht u het menu niet op dezelfde dag bereiden dan kan het maximaal 2 dagen na aankoop 
nog genuttigd worden, mits gekoeld bewaard. 
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L'AUBERGE DE NEERCANNE  

TAKE-AWAY | GERECHT 
 

asperges op klassieke wijze, met gebraden beenham of gerookte zalm 

Asperges, met recht de koningin onder de groentes, afkomstig uit 
de Limburgse zandgronden. Klassiek geserveerd met ham of onze 
gerookte zalm. Een must om minimaal een maal per jaar te eten. 
Een echt vol en rijk gerecht door de boter, het ei en de ham of 
gerookte zalm.  

 

 

 

Inhoud 

1. Asperges 
2. Botersaus  
3. Gekookte aardappel  
4. Ham/zalm 

 

5. Peterselie 
6. Gekookt ei 
7. Cresson-salade 
8. Vinaigrette 

Bereiding 

• Zorg dat de ruime pan met water aan de kook is 
• Neem een kleine steelpan met deksel, doe hier de saus en de aardappels in en zet deze 

samen op een laag vuur op. 
• Breng rustig aan de kook, op de kleinste pit, met de deksel erop. Roer een enkele keer 

zodat de aardappels van alle kanten worden gewarmd 
• Als de aardappels in de saus koken het vuur zo klein als mogelijk zetten en de gekookte 

eitjes toevoegen. Ook nu enkele malen omroeren.  
• Hou dit nu 2 min net aan de kook met een deksel erop.  
• Zet nu het vuur uit en leg de ham boven op de aardappels, de deksel gaat gelijk weer op 

de pan. 
• Mocht u zalm bij de asperges hebben, deze houden we apart! 
• Doe nu de asperges met de vacuümzak in het kokende water en zet het vuur uit. Laat de 

asperges 6 minuten in het hete water liggen. 
• Als de asperges nog 1 minuut moeten kan de cresson aangemaakt worden met de 

dressing, doe dit in een ruime kom en meng luchtig. 
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• Haal de asperges voorzichtig uit het water en leg ze gelijk op een passende schaal, de 
zak zou kunnen openscheuren als je er lang mee blijft wandelen. 

• Knip de zak open en laat de asperges op de schaal glijden, houd de jus apart deze 
hebben we nog nodig in de saus 

• Dresseer de asperges op een warm bord of schaal. 
• Op de asperge dresseren we de koude zalm of de lauwwarme ham.  
• De cressonsalade erbij en het ei, deze kan je eventueel doorsnijden 
• Als laatste schep je de aardappels uit de saus en plaats je ze op het gerecht 
• Proef de saus, mocht je hem wat te dik of te zout vinden, voeg dan wat van het vocht 

van de asperge toe en meng even met een staafmixer 
• Voeg nu de peterselie toe en maak het gerecht met ruim saus af 

 
 

 


