
 

 

 
 

Fruits de mer 
(16 personen) 

 

Voorgerecht:  

Gegrilde mosselen met vongole, pandalus, scampi’s en gamba’s 

 
Ingrediënten: 
 

• 2 kg jumbo mosselen 

• 1 kg vongole (ev. diepvries) 

• ½ kg pandalus garnalen (grote roze garnalen) 

• 16 gamba’s 

• flinke geut olijfolie – grof zeezout – peper van de molen 

• 4 dikke teentjes look –  2 rode chilipepertjes – ½ bussel peterselie 
 

Bereiding: 
 

1. Voorbereiding: 

• Reinig de mosselen en laat deze kort en krachtig opengaan – laat uitlekken 

• Leg de vongole gedurende een uurtje in gezouten water en spoel grondig (indien uit de diepvries gewoon  
    voorzichtig spoelen en laten uitlekken) 

• Knip de rug van de gamba’s open en verwijder het darmkanaal (niet pellen) 

• Pers of snij de look fijn 

• Snij het chilipepertje in ragfijne (ev. de zaadjes verwijderen) 

• Peterselie spoelen – droogzwieren – plukken – middelmatig fijn snijden/hakken 
2. Samenstelling schotel: 

• Neem een mooie (ronde) vuurvaste ovenschotel (of pan) voor op tafel te zetten 

• Vul deze met mosselen, vongole, pandalus en gamba’s  

• Besprenkel met een flinke geut olijfolie 

• Kruid met grof zeezout, peper van de molen, look, chilipepers en peterselie 

• Meng onder elkaar en haal de gamba’s terug naar boven om deze mooi te schikken 
3. Bereiding: 

• Plaats in een voorverwarmde heteluchtoven van 240°C gedurende ongeveer 10 minuten 

• Zet de schotel in het midden van het tafelgezelschap 
 

 

Tussendoortje: Warme oester 

 
Ingrediënten: 
 

• 16 oesters – 400 gr verse spinazie – boter – pezo – 4 sjalotten – 3 dl witte wijn – 3 dl visfumet – 3 dl room 
 

Bereiding: 
 

1. Doe de oesterschelp open en verwijder de oester (ev. spoelen in koud gezouten water) 
2. Kook de fijngesneden sjalot met witte wijn en visfumet in tot de helft 
3. Zeef het vocht (sjalotten weg gooien) 
4. Voeg de room toe en laat nogmaals even inkoken 
5. Pocheer hier in zeer kort de oesters en haal ze er terug uit 
6. Bind lichtjes met blanke roux 
7. Reinig de spinazie – laat kort garen in een pot met een bodempje water – giet af en nijp uit – stoof kort aan in    

   boter – kruid met pezo (geen vocht!) 
8. Doe de spinazie in de oesterschelp (ovenschelpen voorverwarmen in een oven op 95°C) 
9. Leg er de gepocheerde oester op en oversaus 

 



 
Tussendoortje:  

Rauwe coquille met dressing van zure room en dille 
 

Ingrediënten: 
 

• 8 coquilles 

• Dressing: 200 gr zure room – ½ bussel verse dille – pezo – 3 kl roze peper op sap – sap van ½ limoen 
 

Bereiding: 
 

1. Snij de coquille in schelletjes en leg op een kleine schelp of aperitieflepel 
2. Meng de zure room met gehakte dillepluksels en roze peperbolletjes op sap – breng op smaak met pezo en 

limoensap 
3. Doe wat dressing op de coquille – werk af met een plukje dille en nog 2 roze peperbolletjes 

 
 
 

Hoofdgerecht: Fruits de mer op schilfer ijs 
 

Ingrediënten: 
 

• Schilferijs 

• 8 kreeften – 1 groene selder – 2 wortelen – 2 uien – tijm – laurier – pezo – cayennepeper  

• 16 langoustines 

• 16 oesters  

• ½ kg grijze ongepelde garnalen – ½ kg gr gekookte kreukels – ½ kg gekookte pandalus 

• 4 citroenen – dikke pluk peterselie  

• Cocktailsaus: mayonaise (1 ei, 1 kl mosterd, 2.5 dl zonnebloemolie, pezo) – 1.5 dl ketchup – whisky – 
cayennepeper 

• Tafelbroodjes (of oesterbrood = is ½ wit en ½ bruin brood, belegd met gezouten boter) – boter – pepermolen  

• Plateau met standaard (verhoog) – oestermesje – kreeftenkaken – kreeftentang – kurk met 4 spelden voor de 
kreukels uit te halen – grote coquilleschelpen om de garnalen en kreukels mee te vullen 
 

Bereiding: 
 

1. Kreeft: 

• Maak een groentebouillon en laat hem 20 minuten koken (niet te veel water gebruiken, de kreeften 
moeten    net onder staan) – breng goed op smaak met veel peper en zout – proeven van de bouillon is 
een must!!! 

• Ontdoe de kreeft van de rekkertjes die de scharen toe houden 

• Doe de kreeft in de kokende bouillon (eerst de kop) 

• Laat de kreeft koken in de bouillon onder deksel, de duur van de kooktijd is afhankelijk van de grootte en 
de hoeveelheid van de kreeften. Een kreeft van 500 gr moet 5 minuten koken. Per 100 gr kreeft dat er bij 
komt reken je 1 minuut meer. Uiteraard is het zo dat als je bijvoorbeeld 4 kreeften in een pot doet, het 
langer duurt voor de kreeft aan de kook is, dus langer op het vuur staat, dus moet je hier ook rekening 
houden met de tijd (= minder lang koken) 

• Trek de grote poten met scharen af en snij de kreeft in 2 

• Het darmkanaal en maag verwijderen 

• De scharen van de grote poten trekken – de poten in de lengte in twee snijden 

• De scharen klieven (maar niet doorsnijden) 
2. Langoustine: 

• Breng bouillon va de kreeft aan de kook 

• Doe de langoustines in de kokende bouillon en zet het vuur af 
3. Oesters: 

• Doe de oesters zorgvuldig open met een oestermesje 
4. Cocktailsaus: 

• Meng de mayonaise met ketchup 

• Breng op smaak met cayennepeper en whisky 
5. Schikken van de schotel: 

• Leg op een ronde zeevruchtenschotel ruim schilferijs  

• Begin met de kreeften en scharen te schikken 

• Vervolgens de schelpen of kleine schaaltjes met garnalen en kreukels 

• Schik alle overige ingrediënten er mooi bij 

• Werk af met partjes citroen en een mooie pluk peterselie 
6. Leg op tafel alle andere attributen: 

• Kreeftentang – kreeftenhaakjes – kurk met spelden voor kreukels 

• Brood, boter en cocktailsaus 
Peter Bessemans  

 


