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Keep it simple, ook in de keuken. Wat een gerecht tot een sterrengerecht maakt, zijn 
heus niet de zalfjes of de ingewikkeld ogende randgarnituren op het bord. Het zijn ook 
niet de peperdure keukenapparaten die een gerecht tot boven de middenmaat doen 
uitstijgen. Toegegeven, die dingen kunnen helpen, maar de essentie van een geslaagde 
creatie ligt in de keuze van de ingrediënten, de verrassende smaken en de creativiteit 
van de chef. En dat, de essentie dus, is waar we in deze rubriek naar op zoek gaan.

Limousinkalf ‘printanière’
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Tenzij ik de tel kwijt ben, is dit ondertus-
sen de vijfde aflevering van onze nieuwe 
rubriek. Als ik me de vorige ontmoetingen 
met topchefs nog even voor de geest 
haal, dan zochten we de essentie van hun 
signatuurgerechten doorgaans in de ver-
rassende combinaties en de gecreëerde 
smaaktoetsen. 
Toen we vorige maand te gast waren bij De Gode-
vaart, school de essentie bijvoorbeeld voor een stuk 
in de verrassende combinatie van kalfsvlees met ge-
rookte haring en de zuurkool die werd gegaard met 
smout en spek. Soms was de essentie van een top-
gerecht heel eenvoudig te vinden in de puurheid van 
de ingrediënten - dat was het geval toen we bij Senza 
Nome de Burrata met tomatensorbet van Giovanni 
Bruno gingen proeven. In het gerecht van Ladychef 
Ann De Roy van Pand 19 was de essentie dan weer te 
vinden in de unieke pekeling en de subtiele rooktoet-
sen van haar eendenborst.
De smaakcombinaties, de gaarmethode en de keuze 
van de ingrediënten zijn allemaal dingen die ook in 
deze aflevering zullen terugkeren. En toch gaat de es-
sentie van het gerecht dat we vandaag gaan analyse-
ren en reconstrueren in een voor de hobbykok haalba-
re versie, nog net iets verder dan dat. Om de essentie 
van het Limousinkalf printanière ten volle te begrijpen, 
hoort er nog een aspect bij dat in de vorige afleverin-
gen nog niet aan bod gekomen was: met dit gerecht 
wil de chef in kwestie een ‘verhaal’ brengen. Wil je zijn 
gerecht eer aandoen, volstaat het eigenlijk niet dat de 
smaken, de combinaties en de ingrediënten goed zit-
ten, maar moet je ook proberen het verhaal zélf te re-
construeren. Benieuwd? Lees dan vooral verder.

Lentetuin
De chef in kwestie heet Kristof Marrannes. Kristof 
kreeg z’n opleiding in hotelschool Ter Duinen in Koksij-
de en werkte in behoorlijk wat sterrenrestaurants (De 
Karmeliet, Hof Van Cleve, Sea Grill) voor hij in 2005 
voor het restaurant annex feestzaal van z’n ouders 
in Zedelgem ging werken. “Mijn ouders runden een 
klassiek restaurant”, aldus Kristof. “Gaandeweg ben 
ik gaan moderniseren, ook in de feestzaal. En in 2010 
heb ik het restaurant dan helemaal overgenomen.”
Kristof zal het uiteraard zelf niet zeggen, maar de aan-
passingen die hij doorvoerde, waren meer dan alleen 
maar moderniseren. Hij tilde Ter Leepe ook gastrono-
misch naar een hoger niveau, met als - terechte! - be-
loning een eerste ster in 2011 - amper een jaar nadat 
hij het roer volledig overgenomen had. Ook in de aan 
het restaurant verbonden feestzalen werd gastrono-
misch een versnelling hoger geschakeld. 
Zijn cv indachtig zou je verwachten dat Kristof Mar-
rannes Geert Van Hecke of Peter Goossens als grote 
voorbeelden noemt, maar dat doet hij dus niet. “Ver-
sta me niet verkeerd: natuurlijk was de invloed van Hof 
Van Cleve aanvankelijk te merken in mijn bereidingen. 
Maar je moet je eigen weg vinden en je eigen visie cre-
eren. Als ik dan toch idolen - of voorbeelden zo je wil 
- moet opnoemen, dan denk ik veeleer aan een Qui-
que Decosta (Spaanse topchef van het gelijknamige 

Voor 4 personen
 Voor het kalfsvlees
• 200 g kalfsvlees
• 2 takjes tijm
• 1 takje rozemarijn
• 1 teentje look
• Olie en boter om te bakken
 Voor de kruidenkorst
• 100 g groene kruiden naar wens
• 200 g hazelnootboter (boter laten smelten tot  
  hazelnootkleurig en weer laten opstijven tot  
 kamertemperatuur)
• Zeste van 1 citroen
• 500 g panko (Japans paneermeel)
• Peper en zout
 Voor de groentjes
• 1/2 broccoli
• 1/2 bloemkool
• 12 worteltjes
• 8 asperges, witte en groene
• 18 tuinbonen
• Boter
• Peper en zout
 Voor de crème van broccoli
• 2 broccoli’s
• 25 cl room
• Peper en zout
 Voor de morieljes
• 80 g morieljes
• 2 dl blanke fond
• 3 teentjes look
• 3 takjes tijm
• Peper en zout
 Voor de zwezeriken
• 200 g kalfszwezeriken
• Court-bouillon
• 2 eiwitten
• 200 g broodkruim
• Olijfolie om te bakken
 Voor de jus naturel
• 2 wortelen
• 4 uien
• 1 selder
• 5 takjes dragon
• 2 takjes tijm
• 2 takjes rozemarijn
• 2 laurierblaadjes
• 5 teentjes look
• Peper en zout
• 1 dl porto
• 2 dl rode wijn

• 1/2 l kalfsjus

 Kalfsvlees

1 Rooster het vlees kort en steek het daarna in een 
vacuümzak  samen met de tijm, look en rozema-
rijn. Gaar dit vacuüm op lage temperatuur in de 
stoomoven gedurende 20 minuten op 58°C.

2 Wanneer het vlees is gegaard, schroei het nog-
maals dicht in een pan en beleg het dan met de 
groene kruidenkorst (bereiding zie verder).

3 Kleur, voordat het vlees op het bord komt, de krui-
denkorst mooi aan onder de ovengrill.

 Kruidenkorst

1 Meng de groene kruiden fijn. Meng dit met de ha-
zelnootboter, citroenzestes en panko. Kruid met 
peper en zout.

2 Rol dit mengsel dun uit tussen 2 vellen boterpa-
pier en bewaar in de koelkast.

 Groentjes

1 Kook alle groentjes (broccoli, bloemkool, wortel-
tjes, asperges, tuinbonen…) in gezouten water en 
koel daarna af in ijswater. 

2 Stoof de groentjes, voordat ze op het bord komen, 
aan in boter, kruid met peper en zout.

 Crème van broccoli

1 Kook de broccoli mooi zacht in gezouten water, 
koel opnieuw af in ijswater.  

2 Mix de broccoli, wanneer deze is afgekoeld, mooi 
glad en warm opnieuw op met room, peper en 
zout.

 Morieljes

1 Was de morieljes eerst en pocheer ze daarna in 
blanke fond, samen met de look, tijm, peper en 
zout. 

2 Stoof ze daarna aan in boter.

 Zwezeriken

1 Gaar de zwezeriken in een court-bouillon. Ontdoe 
ze daarna van de vliezen. 

2 Portioneer ze, wanneer de zwezeriken zijn afge-
koeld en haal ze door het eiwit en door het brood-
kruim. 

3 Bak om de zwezerik mooi krokant te krijgen, de 
kant van het brood in olijfolie.

 Jus naturel

1 Kleur een grove mirepoix van wortel, selder en ui 
aan met dragon, peper, zout, tijm, look, laurier en 
rozemarijn. 

2 Blus dit met porto, rode wijn en kalfsjus.

3 Mix de jus, na 1 uur inkoken en passeer door een 
puntzeef.

 Bordschikking

1 Breng een veeg broccolicrème aan op het bord. 
Schik daarop de groentjes en morieljes. 

2 Schik het kalfsvlees en de zwezerik ernaast. Werk 
af met de jus naturel en enkele toefjes aardap-
pelpuree.
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een kruidenpanade op die we mooi laten aankleuren 
onder de salamander. Ten slotte roken we hem heel 
kort op hooi.”
De garing van het vlees is zoals je het zou verwachten. 
Interessant in dit verhaal is de kruidenkorst en vooral 
het roken op hooi. Op een menukaart zul je vaak ‘op 
hooi gegaard’ of zoiets lezen, maar uiteraard is er van 
garen geen sprake. Het roken duurt hoogstens enkele 
seconden. Net genoeg om een toets van het parfum 
van het smeulende hooi in het vlees te krijgen. Het is 
een techniek die ik zelf ook graag gebruik en die hele-
maal niet moeilijk is.
“Ik hou wel van de green egg, maar met de green egg 
zou de rooksmaak het kalfsvlees overheersen en dat 
is nu niet de bedoeling”, zegt Kristof en ik ben hele-
maal mee. De green egg zorgt door z’n vorm voor een 
heel intense rooksmaak, veel meer dan bijvoorbeeld 
de Barbecook Smoker waarmee ik elders in dit maga-
zine een stukje zalm gerookt heb. Maar zelfs daarmee 
zou de rooksmaak te intens geweest zijn. De rook- 
smaak mag het vlees niet doordringen; het mag hoog-
stens voor een oppervlakkig aroma zorgen.
Bij het gerecht worden twee verschillende sauzen ge-
serveerd: een jus naturel en een jus de morilles. Daar-
voor gebruikt Kristof tot mijn verbazing geen gedroog-
de, maar verse morieljes. Een interessante keuze: 
gedroogde morieljes zijn immers uitstekend geschikt 
om een goeie bouillon van te trekken. De chef haalt z’n 
schouders op: “Ik kan makkelijk aan verse morieljes 
geraken en ik heb ze sowieso nodig voor mijn land-
schap: waarom zou ik ze dan niet gebruiken voor de 
saus ook?”

Leg de lat hoog voor jezelf
Mooi, maar in onze hobbykokversie gaan we die jus 
de morilles niet gebruiken. De smaak van deze op-
merkelijke paddenstoelen komt immers voldoende 
terug doordat we ze gebruiken in het ‘landschap’ en 
het bord is al ingewikkeld genoeg. Om dezelfde reden 
laten we ook de crèmeux en de chips van zwezerik 
links liggen: we beperken ons tot een stukje gebakken 
zwezerik. 
Wat het garen van het kalfsvlees betreft, zijn er niet 
zo heel veel alternatieven. Om een perfecte cuisson 
te krijgen, kun je bijna niet anders dan het vlees traag 
op lage temperatuur te laten garen in een stoomoven. 
Liefst vacuüm verpakt, maar mocht je geen vacuüm-
machine hebben, kun je het vlees ook enkele keren in 
huishoudfolie wikkelen. Heb je geen stoomoven dan 
kan je ook een stoommandje gebruiken, maar  het 
resultaat is niet helemaal hetzelfde.
De panade is niet zo heel moeilijk en belangrijk voor 
de smaak. Chef Kristof specifieert niet welke kruiden 

hij gebruikt, omdat hij van oordeel is dat je hiermee 
gerust mag improviseren. Maar zorg dat in deze men-
geling van groene kruiden niet te veel peterselie zit, 
want dat gaat snel overheersen. Chef Kristof kleurt de 
kruidenkorst aan onder de salamander. Met infrarood-
stralen, dus. Nu behoort zo’n salamander niet tot de 
basisuitrusting van een hobbykok, maar je kunt je per-
fect behelpen met de grilstand van een conventionele 
oven. Alleen moet je ervoor zorgen dat het vlees niet 
uitdroogt.  En plaats je rooster hoog genoeg, dicht bij 
de grill.
Cruciaal natuurlijk is het roken op hooi. Wat gelukkig 
helemaal niet zo moeilijk is. Daarvoor bedek je de bo-
dem van een kleine pot met een laagje hooi en daarop 
leg je het stukje kalfsvlees. Steek het hooi aan en zo-
dra de vlam erin slaat, sluit je de pot af met het dek-
sel. Na hooguit enkele seconden haal je het deksel er 
opnieuw af. Klaar. Makkelijk, toch?
Maar laten we het ‘lentelandschap’ eens bekijken. 
Op zich is dat allemaal heel makkelijk haalbaar. Zelfs 
de mousseline van broccoli is niet moeilijk te maken. 
Kristof stijft de mousse op met een mespuntje xan-
thana om zo een mooie ‘gazon’ te krijgen. Dat is een 
stap die je gerust kunt overslaan. Breng de mousse 
gewoon op je bord aan met een veeg en je creëert net 
zo goed de indruk van een grasveld - misschien wat 
minder mooi getrimd, maar hey: ik heb óók een hekel 
aan grasmaaien.
Wat je wel kunt weglaten, is de fondant van aardap-
pelen. Die is namelijk niet essentieel voor de smaak. 
Je kunt hier net zo goed een toefje puree bij serveren.
Maar wat te doen met de groentjes? Ze bereiden is op 
zich geen onoverkomelijke klus. Het enige probleem 
dat zich hier stelt, zijn de vele handelingen. Zelfs voor 
een topchef als Kristof is het flink doorwerken om 
al die asperges, morieljes, tuinboontjes etc. mooi te 
dresseren en rechtop te plaatsen voor alles afkoelt. In 
de keuken van Ter Leepe gebeurt dit niet voor niets 
onder een warmtelamp. Strikt genomen zou je er-
voor kunnen kiezen om al die groentjes gewoon uit 
te scheppen. Aan de smaak zal het niets veranderen.
En toch zou je iets missen. Wat? Wel, dat waar we 
het in het begin van deze reportage over hadden: het 
verhaal. Wil je het gerecht van chef Kristof écht eer 
aandoen, dan moet je toch een poging doen om ook 
je eigen ‘landschap’ te creëren.
Dus, komaan: durf de lat gerust wat hoger te leggen 
en laat je desnoods helpen in de keuken om alles tijdig 
- en warm! - op de borden te krijgen.
Succes en smakelijk!

restaurant uit Denia, Alicante in Spanje. Sinds het slui-
ten van El Bulli wordt hij door sommigen beschouwd 
als nieuwe voortrekker van de Spaanse avant garde 
keuken; nvdr.) of dichter bij huis Sergio Herman. Ser-
gio heeft een heel inventieve manier van koken: het is 
precies die inventiviteit die ik ook probeer na te streven 
in de keuken. Maar wat ik vooral probeer te doen is: 
verhalen vertellen. Met elk bord dat ik presenteer wil 
ik een verhaal schetsen, met natuurlijke producten en 
een inventieve bereiding.”
Dat klinkt misschien wat aan de wollige, zweverige 
kant, maar als je het bord bekijkt van zijn Limousinkalf 
printanière, dan wordt één en ander wel duidelijk.
“Limousinkalf is een van mijn favoriete producten. 
Het staat centraal in een gerecht dat ik door het jaar 
heen laat mee glijden met de seizoenen. Wat ik met dit 
gerecht probeer te doen, is de natuur schetsen op je 
bord. In de winter zal dit gerecht een winterlandschap 
evoceren met wild in winterse velden. Het bord dat ik 
je zo dadelijk zal voorschotelen, roept de lente op. Je 
krijgt als het ware een lentetuin in je bord.”

Zwezeriken op drie wijzen
Kristof voegt de daad bij het woord en schotelt me 
een adembenemend bord voor. Over het kalfsvlees 
gaan we het zo meteen hebben, maar het bedje van 
primeurgroentjes roept inderdaad de sfeer op van een 
moestuin in de lente. Asperges, morieljes, babywortel-
tjes, tuinboontjes, een ‘gazon’ van broccolimousse… 
Je weet niet waar eerst te kijken en je blijft nieuwe din-
gen ontdekken. Wat ik aanvankelijk voor schorsene-
ren houd, blijkt fondant van aardappelen te zijn. En die 
bol hier, Kristof? Wat is dat?
“Dat is een crèmeux van zwezerik”, legt de jonge chef 
uit. “Elders op het bord heb je ongetwijfeld al de klas-
sieke gebakken zwezerik zien liggen. Voor deze crè-
meux gebruik ik de restjes, die ik kleur met sjalotjes, 
en wat look. Vervolgens deglaceren met cabernet 
sauvignon en jus de morilles, een beetje room en dan 
15 minuten laten inkoken. Volledig glad maken in de 
thermomix en binden met gelatineblaadjes. Vervol-
gens in de juiste vorm gieten - een bol, dus - en in de 
diepvriezer zetten. En vlak voor het serveren draai ik 
die bol dan nog eens in de gepofte rijst.”
Schitterend gevonden én lekker. De zwezerik komt 
nog in een derde variant terug in het gerecht: de rode 
schijfjes die ik eerst hield voor rode biet, blijken chips 
van zwezerik te zijn. Maar laten we nu eens kijken naar 
het stukje kalfsvlees, afkomstig van de lende van het 
Limousinkalf. Het stukje vlees ondergaat nogal wat 
handelingen. “We roosteren het eerst voor we het 
op lage temperatuur vacuüm gaan garen. Daarna 
schroeien we het opnieuw in de pan, leggen we er 


