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Galantijru
Koken met Franse allure -/
Fotografie Kaj ter Borg h
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Paul Nijhof staat achter de kachel van
restaurant Galantijn in Zutphen, zijn
partner Johan van de Garde is sommelier-
gastheer. Hun devies 'Een goede maaltijd
moet zowel het oog als het gehemelte
verleiden.' Paul beheerst de klassiekel
keuken als geen ander, maar blijft wel
bij de tijd. Wat hij serveert komt meestal
uit de buurt en is seizoensgebonden, dus
helemaal volgens het slowfoodprmcipe
Zes recepten van Paul Nijhof, uit zijn
keuken met Franse allure
Restaurant Galantijn, Stationsstraat 9, Zutphen,
tel. 0575 517286, www.galantijn.nl.
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Vooigerecht
Coquilles en gamba
met rucola, zeesla
en limoenmayonaise

Ingrediënten voor it personen
• B coquiUes
• l, grote garnalen in de schil
• rucola
• <!eesld
• limoen
• mayonaise
• njstolie

Bereiding
Maak een basismayonaise of neem een
pot van goede kwaliteit Meng het sap van
de limoen en de rasp van de schil erdcor
Leg de zeesla en de rucola op een bord
en dresseer deze met de limoenmayo-
naise Knip de gamba 's open en verwijder
het darmkanaal. Wrijt de coquilles en de
gamba's goed droog Verhit de njstolie
en bak de coquilles en de gamba's snel
om en om

Wijnsuggestie Itevers b,j de amuse van
gemarineerde zalm mei monch^ul
We beginnen met een mooie sauvignon
blanc van Tangjjet. die in Zuid-Franknjk
wordt gemaakt In het milde klimaat van
de Gascogne heeft de sauvignondruif een
7peraantrekkplijk smaakpalet ontwikkeld
BIJ veel wijnen van deze druif is de smaak
van kruisbes overheersend, maar hier
absoluut niet De wijn is fris. mei een
smaak die tussen grapefruit en appel in ligt
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Amuse
Rolletje gemarineerde zalm en monchou met een crème van gember

Ingrediënten voor 4 personen
• 'A zijde verse zalm mei vel • zeezoul
• grof gemalen zwarte peper • rasp var
sinaasappelschil • honing • monchou
• gemberwortel Igemberbolletjes mac
ook) • kernepoeder • crème frafche

Bereiding
Leg de zalm op aljmmiumfolie smeer deze in met honing en
verdeel zout. peper en smaasappelrasp eroverheen Dek de zal
df mei de luim en zet 24 uur undei gewiüit weg in de koelkdbl
Dep de zalm goed droog en sn jd hem in niet te dikke plakken.
Besmeer deze met de losgeklopte monchou en rol ze dan op
Menq qpmher in rip kpukenmarhinp mot crème frafchp er) een
vbugje kerne
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VoorgerechtVoorgcrccnt
Tartaar van rund uit de Usselvallei met een kwartelspiegeleitje en
gefrituurde aardappeljulienne

Ingrediënten voor 4 personen
• 300 g runderhaés • 4 kwarteleitjes
• 2 eidooiers • 1 ui • 1 el kappertjes
• worcestersaus • peper uit de molen
• zeezout • punlje ui onmosteid
• Vi el azijn • 1 grote aardappel
• 3 dl masclie

Bereiding
Hak de runderhaas tot fijne tartaar Klop de
eidooiers los met peper, zout, moslerd. jzijn
en een paar druppels worcestersaus Voag a
roerend langzaam do rnaisolie toa fat er een

muoie glddde sdus onLbtddt Hdk de kdppettjeb en de ui fijn en voeg
deze toe aan de saus. Meng de saus nadi smaak met de tartaar,
Bak de kwarteleiljes in een ring of in esn pofferljespan
Sni|d een |uliernc van de aardappel, maak good croog en frituur
krokant n masolie

Wijnsuggestie
Herbij vanzelfsprekendeenwijnvan om de hoek Solanswit var de
Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers Het is een zachte wijn meteen
mooie mengeling van smaken abnkoos mango, aranas en perzik
geven kracht aan de wijn. waardoor deze tegen het eitje en de tartaar
kan opboksen Deze wijn heeft de gouden medaille gewonnen van de
EerlinerWemTrophy2010
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Hoofdgerecht
Gegrilde tonijn met mihoen, wasabicrème en soja

Ingrediënten voor k personen
It dikke moten toni|n
wasabipasta
mayonaise
crème frafche
Kikkoman-sojasaus
zeezout
1 pre
l rode peper
1 pak mihoen
2 el riiStolie

Bereiding
Maak var dewasabipasta, maycnafee, creme
frd'die en ^ee^oul een pittige saus nddi
smask Kook de mihoen volgens voorschrift
Haal de zaadjes uit de rode peper en hak deze
fijn Snijd de prei m ringen Verh l de olie en
«ok de mihoen samen met de preiringen.
de gehakte peper en een scheutje soja 3nl
de tonijn srel aan beide zi den en serveer de
wasabicremeen ce soja er apart bij

Wijnsuggestie
Hier gaan wc raar de chardonnay Téte de
Cuvée van Tanquet Tète de cuvée' betekent
vr j vertaald het neusje van de zalm Deze
chardonnay heeft twaalf maanden gerijpt op
Franse eikenhouten barnques en heeft mede
daardoor een uitermate krachtig karakter,
waardoor de tonijn met wasabicrème goed
wordt gepareerd
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Hoofdgerecht
Lamsrack met een
saus van knoflook
en rozemarijn

Ingrediënten voor U personen
• 4 lamsracks (circa 250 g per persoon]
• 2 takjes rozemarijn • U knoflooktenen
• geklaarde boter • Vi l room • peper
•zout

Bereiding
Kruio de racks met zout en peper Verhit
de geklaarde boteren bak de racks onder
voortdurend bedruipen krokant en bruin
Temper de hittebron en laat de racks nog
even doorgaren Zorg ervoer dat ze van-
binnen mooi rose blijver Joe een gedeelte
van de braadjus ever in een andere pan
fruit hierin de knoflook en rozemarijn aan
Voeg de room toe en laat dit inkoken tot
een mooie gladde saus Breng de saus op
smaak met versgemalen peper en zout

Wijnsuggestie
Hierbij een wijn uit Zuid-AHka die gemaakt
wordt door een man uit de Achterhoek,
Fons Aaldermg de pinotage van Aaldenrg
De pinotage wordt voornamelijk in Zuid-
Afrika aangeplant, maar biina niemand
slaagt erin om er een topwijn van te maken.
De pinotage van Aaldermg echter is van
zo n uitzonderlijke klasse dat IK het ernstige
vermoeden heb dat dit bedoeld werd door
de Zuid-Afrikaanse wijnprofessor Abra-
ham Izak Perold toen hij de finesse van de
Bourgogne met de kracht van de zuidelijke
Rhone wilde samenvoegen in deze druif.
De twee jaar houlnjping heefl deze wijn
goed gedaan waardoor de rijpe tonen van
bramen, kersen en blauwe bessen omlijst
worden door eer zachte zweem van vanille
en zoothout Vender heeft hij een kruidig-
heid die aan kruidkoek doet denken

ft
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T
41
'V

Deiiert
Aardbeien van fruitboerderij Makkink uit
Gorssel met vanilleroomijs en sabayon

Ingrediënten voor 4 personen
• 500 g aardbeien • i bollen vamUeroomijs • 200 g suiker
• 5 eidooiers • 2 dl droge witte wijn • 1 tl eau de vie frais

Bereiding
Neem een roestvrijstalen bc«kon en klop daarin de eidooiers en de
suiker tot een gladde witte massa Voeg de witte wijn en de eau de vie
toe en klop hel geheel au bain-mane tot een uchtige ssus
Serveer de aardbeien en hetvanilleroomijs met d e warm» sabayon in
een d ep bord

Wijnsuggestie
Wie van heet zoet houdt kaneen Eiswein nemen, maar een spranke-
lende demi-sec champagne kan zeer verf rissend werken aan het eind
van de maallijc en past uitstekend bij aardbeier


