
Beste BVK genieter,

De herfst draait inmiddels op volle toeren, de winter is in aantocht en dus ook de  
feestdagen. Een periode om het haardvuur aan te steken en in de keuken te gaan 
staan en te genieten met familie en vrienden.

Hierbij een paar handige tips die wellicht kunnen bijdragen tot een geslaagd en 
vooral ontspannen verloop van de voorbereidingen in de keuken, zodat je zelf niet 
alleen maar in de keuken hoeft te zijn maar ook aanwezig kunt zijn bij de 
gezelligheid aan tafel:

- Plan en verdeel duidelijk het gebruik van de keukenapparatuur die je ’s avonds 
gaat gebruiken.  Voorkom spitsuur op je fornuis of in de oven. Kies (vooral voor 
de hoofdmaaltijd) gerechten waarvan je er bijvoorbeeld één in de oven hebt 
staan, een ander op het fornuis en een derde in de magnetron of onder de grill.

- Een goede maaltijd begint altijd met de keuze van de beste ingrediënten. Van 
een diepvrieskreeft die rond de kerstdagen in de schappen ligt, kun je, wát je er 
ook meedoet, nooit iets goeds maken. Evenmin zal een tweederangs biefstuk, 
een plofkip of vis die niet vers is, tot goede resultaten leiden.

- Kies niet al te gecompliceerde gerechten, waarvoor je karrevrachten 
verschillende ingrediënten nodig hebt en waarvan je na de feestdagen meer dan 
de helft moet weggooien.

- Ga geëxperimenteer in de keuken tijdens de feestdagen uit de weg. Kies 
gerechten die je goed kunt maken, die zich hebben bewezen en waarvan je weet 
dat je er succes mee oogst.

In het verleden heb ik wel eens geattendeerd op een goede slager. Het probleem 
echter is dat je hiervoor helemaal naar slagerij Terweele & Zn in Oene (tussen 
Apeldoorn en Zwolle) zult moeten rijden (als je echter kwaliteitswild met Kerst wilt 
hebben neem dan toch maar de moeite…..wel tevoren bestellen!). 
Veel dichterbij en ook een slagerij die een kwaliteit levert die je in de verre omtrek 
niet snel zult vinden is de Vleeschhouwerij in de Hoofdstraat van Zetten. 
Bovendien is eigenaar Cees van den Berg niet alleen slager, maar ook een 
uitstekend adviseur bij de keuze van een stuk vlees dat voor een bepaalde 
bereiding het meest geschikt is. Bovendien kan hij je de receptuur erbij vertellen. 
Voor de liefhebbers van het prachtig gerijpte “dry aged beef” staat er een speciale 
koelcel in de winkel.



Voor echt prima 
verse vis blijf ik 
de vis van 
Heijnen 
Koelewijn 

aanbevelen. Op de donderdagmarkt in Oosterbeek (nb: de grote viswagen vlakbij 
de AH!!) en op vrijdag en zaterdag in Arnhem. Bovendien kun je telefonisch tevoren 
altijd bij ze bestellen, wat met de feestdagen handig kan zijn.

Eventueel kun je ook voor prima 
vis terecht bij Bram en Aaltje op 
de vrijdagmarkt in Bennekom (in 
het smalle straatje naast de 
kaaskraam)

Tot slot zul je voor echt goede kaas naar Wageningen moeten. In tegenstelling tot 
de industriekazen die in de supermarkten (en ook wel in kaaswinkels!!) worden 
verkocht, vind je hier ambachtelijke kazen, die goed geaffineerd zijn en optimaal 
van structuur en rijpheid. Bovendien krijg je een uitstekend advies voor de 
samenstelling van een kaasplateau of de keuze van een dessertkaas. Het is niet 



voor niets dat het Zuivelhoekje in de Hoofdstraat van Wageningen vrijwel 
jaarlijks tot beste kaaszaak van Nederland wordt uitgeroepen.

Omdat de feestdagen nu eenmaal bol staan van tradities, serveren we in deze 
donkere dagen dan ook nogmaals een traditioneel menu met gerechten die zich in 
de loop van vele jaren hebben bewezen en die de ontwikkelingen van Nouvelle 
Cuisine, fusion, ontploffende olijven, streepjes met saus, tomatenschuim etc. 
hebben doorstaan.

Salade van fazant met walnoten, knoflookcroutons, tomaten in notenvinaigrette
-0-

Scampis, bereid zoals in de 80 er jaren in het fameuze Belgische restaurant de Watermolen in 
Kasterlee

-0-
Runderhaasbiefstukjes met sjalotten (naar een bestseller van Troisgros in Roanne)

-0-
Crêpes Suzettes

Als datum waarop we dit menu serveren hebben we gekozen voor donderdag 14 
december.              

Zoals gebruikelijk worden jullie om 18.30 uur ontvangen met een sprankelend 
aperitief.

(kosten diner € 27,50 p/p, inclusief koffie. Wijnen € 2,50 per glas) 

Reserveren  kan per mail: ijsbrandtjepkema@gmail.com                                         
of per telefoon 06 53 388 211. 
 


