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Lars Daniëls Gerard Reijmer
‘Ik heb dit gerecht gekozen vanwege de 
uitdaging die het bood. Vis en vlees, zoet en 
zuur, umami en aards, het heeft van alles. 
Dat maakt de wijnkeuze lastig, maar ook 
extra spannend. Het leek me logisch zowel 
wit als rood te proberen. De Chardonnay van 
Huber leek mij uitstekend op te kunnen 
tegen al die smaken. Bovendien is het 
gewoon een geweldige wijn. De Cinsault van 
Johan Kruger heb ik gekozen omdat het een 
prachtig elegante, veelzijdige wijn is, een 
soort mediterrane Pinot. Het gevaar was dat 
de wijn aan de fruitige kant zou zijn voor het 
aardse gerecht. Maar dat doet niets af aan 
zijn grote kwaliteit én originaliteit.’ 

‘In de loop van het jaar komen er in de 
rubriek Aan tafel pareltjes voorbij die je 
bijblijven, die je nog wel eens zou willen 
proeven bij een ander gerecht. Het kruidige 
in dit gerecht met eend was de aanleiding 
deze twee wijnen terug te halen, de 
Barbaresco van de gelijknamige coöperatie 
en de Blaufränkisch van Bürgerspital 
Würzburg. Bij beide wijnen was ik onder de 
indruk van de combinatie van een bepaalde 
lichtheid en elegantie die doet denken aan 
wijnen van pinot noir. De Barbaresco is wat 
steviger dan de Blaufränkisch, maar beide 
zijn heel goede kandidaten voor een kruidig 
gerecht met eend.’

De wijnen:
1. AAA Bernhard Huber, 
 Malterdinger Alte Reben 
 Chardonnay 2015, Baden, 
 € 34,95, Marcel Arentz wijnhandel.
2. A Kruger, Old Vines Cinsault 2017, 

Piekenierskloof, € 14,25, Okhuysen.
A = het aantal proevers dat deze wijn bij het gerecht kiest.

De wijnen:
1. A Produttori del Barbaresco,  

Rio Sordo Riserva 2013, Barbaresco, 
prijscategorie 9, Karakter Wijnimport.

2. AAA Bürgerspital Würzburg, 
Blaufränkisch Würzburger Stein 2015, 
Franken, € 20,80, Dr. Maler.

A = het aantal proevers dat deze wijn bij het gerecht kiest.
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2  Zeef de groenten uit de bouillon. Koel de 
bouillon een nacht in de koeling en verwij-
der het gestolde vet. Gebruik 500 ml van de 
bouillon voor de saus. Roer er de sojasaus 
door, de tosa dashiazijn en de knoflookolie. 

3  Snij uit de knolselderij 100 g mooie blokjes. 
Kook de rest gaar in melk en pureer tot een 
fijne puree. Blancheer de blokjes knolselde-
rij met de blokjes bleekselderij.

4  Bak de rogvleugel zonder het witte vlees al 
te veel te kleuren. Leg de stukken na het 
bakken ± 2 minuten in de oven op 135 °C.

5  Verwarm de blokjes sukade in de overgeble-
ven bouillon. Verwarm de saus met de dashi 
en breng ook alle overige ingrediënten op 
serveertemperatuur.

6  Gebruik diepe borden. Schep wat puree, 
knol- en bleekselderij en sukade erop. Voeg 
de hete saus toe. Leg de rogvleugel bovenop.

klaarde boter en voeg dan 100 ml marsala-
saus en 100 ml maderasaus toe. Laat 30 mi-
nuten op lage temperatuur staan.

4  Bak ondertussen voor de loempia de groen-
ten in een beetje olie. Voeg de stukjes eend 
toe. Breng op smaak met sojasaus, vissaus, 
zout en peper. Verdeel over de loempia-
vellen. Bestrijk de randen met wat ei, vouw 
ze naar binnen en rol de loempia dicht. 

5  Bestrooi het vlees met peper en zout. Bak de 
filets eerst op de vetkant bruin, draai ze om 
en bak de andere kant bruin. Leg de filets 7 
minuten in een voorverwarmde oven van 
135 °C. Snij ze daarna aan alle zijden bij, zo-
dat een rechthoek ontstaat. Snij die in de 
lenterichting door. 

6  Frituur de loempia’s in neutrale olie gaar. 
Snij schuin door.

6  Bak ook de spitskool beetgaar in een koe-
kenpan.

7  Maak het bord op met een quenelle van po-
lenta. Leg de spitskool erbij, per bord ½ 
eendenfilet en de loempia. Voeg tot slot de 
saus toe.

6 x 50 g rogvleugelfilet, schoongemaakt
500 g sukade, ± 3 cm dik, in stukken
1 l bouillon
100 g wortel, ui, prei en selderij, in stukken
2 eetl glutenvrije Kikkoman sojasaus (is 

minder zout)
2 eetl tosa dashiazijn
50 ml knoflookolie
½ knolselderij
melk
2 stengels bleekselderij, geschild, in blokjes

250 g polenta bramata, gemaakt met 1 l 
groentebouillon

3 eendenfilets, vetkant kruiselings ingesneden
100 ml marsala fine
300 ml kalfsfond
100 ml madera
300 ml gevogeltefond
2 theel vijfkruidenpoeder
geklaarde boter
spitskool, in repen van 1 cm 
Voor de loempia:
100 g wortel, julienne gesneden
100 g prei, julienne gesneden
200 g confit de canard, geplukt, vet en vel 

verwijderd
6 loempiavellen
1 eetl sojasaus
1 eetl vissaus
1 geklopt ei

De subtiele smaak van het zachte rogvlees wordt ondersteund door een elegante bouillon 
gemaakt van de sukade en dashiazijn. De sukade zelf is zacht en vlezig. Past hier nu wit of 
rood bij? De witte wijn heeft gebrande noten in de geur, met vuursteen en mineralen, en een 
houtindruk. In de smaak opnieuw mineralen, levendige citruszuren, maar ook een rijke 
smaak van rijpe peer en appel. Fraaie zoetzuurbalans, met in de afdronk vooral frisheid. De 
zoetzuurverhouding sluit uitstekend aan bij de frisse saus, het zoetige vlees van de rog en de 
romige puree. De wijn is misschien net iets te krachtig voor het gerecht, maar bij zo’n mooie 
wijn neem je dat graag op de koop toe. De rode wijn heeft een opvallende geur, met rood fruit, 
bloemen en aardse paddenstoel. In de smaak vooral jong, sappig rood fruit met veel fraîcheur 
en een lichte kruidigheid. Ook deze wijn doet het goed bij het gerecht; hij wordt er wat voller 
van en verfrist tegelijkertijd het gerecht. Het fruitkarakter van de wijn botst enigszins met de 
aardse tonen in het gerecht, vindt Gerard. Frank kiest voor de Huber vanwege zijn kwaliteit. 
Magda en Lars twijfelen, waarbij Magda uiteindelijk voor wit kiest en Lars voor rood. 

Om de geplukte confit de canard in een loempia te serveren, is een goede vondst, omdat de 
smaak van loempia goed aansluit bij de specerijen in de saus. We proeven hier twee wijnen 
bij die beide een lichte kleur hebben. De eerste wordt al snel in Piemonte geplaatst, maar de 
tweede? De Barbaresco heeft een intense geur, een krachtige smaak met specerijen, vanille 
en laurier, en fruit als pruim en vlierbes. In de afdronk wat tannine. Met de loempia vormt hij 
een goede combinatie; de kruidigheid en kracht van de wijn sluiten mooi aan bij de kruiden 
en het vlees. Hij blijft echter een tikje drogend in de afdronk. De tweede wijn doet denken aan 
Pinot of Spätburgunder, maar blijkt een Blaufränkisch. Een verrassende wijn met groene 
kruiden en specerijen, rijp en zoet rood fruit als kers, en frisse opwekkende zuren in de 
afdronk. Het spicy karakter doet het uitstekend bij de specerijen in loempia en saus, en de 
wijn werkt verfrissend. Zeer plezierige combinatie. Magda kiest ondanks het wat drogende 
karakter voor de serieuze Barbaresco, de heren voor de speelse Frankenwijn.

1  Bak de stukken sukade bruin. Voeg de 
bouillon en de groenten toe en laat trek-
ken (niet warmer dan 75-80 °C) tot het 
vlees gaar is. Reken op 5 tot 6 uur. Haal de 
sukade uit de pan en laat enigszins afkoe-
len. Verwijder vet en gelei en snij het vlees 
in blokjes van 2 bij 3 cm.

1  Hou de polenta warm.
2  Kook de marsala in tot ¼ en voeg de kalfs-

fond toe. Kook de madera in tot ¼ en voeg 
de gevogeltefond toe. Hou apart warm. 

3  Bak het vijfkruidenpoeder even aan in ge-


