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Het goddelijke witte goud en
heerlijke elegante groene asperges 
van Hollandse bodem...

Het aspergeseizoen komt er weer aan!

Speciaal voor de maanden april en 
mei hebben we dit Inspiratieboekje   
samengesteld met aspergemenu’s 
en bijpassende wijnen.







BORRELMENU
Mini hoorntjes met asperge crème

- bieslook en zalmeitjes
- knapperige pancetta

- kwarteleitje en peterselie

Wrap met gerookte zalm
dille-roomkaas en witte asperges

Wrap met beenham
groene asperges, 

ingemaakte sjalot & verse dragon

 Amuselepel met witte asperge,
crème van Comté, geroosterde noten, 

pitten & gepofte quinoa





BORRELMENU
Geroosterde groene asperges

aan een spiesje met citroen & zeezout
met een aïoli van gepofte rode peper

Knapperige asperge taartjes
met beenham & parmezaanse kaas

Groene asperge, olijven & fêta
gerold in knapperig filodeeg

Borrelmenu à € 18,50 per persoon
(exclusief B.T.W, materialen & personeel) 



WITTE ASPERGES
Witte asperges zijn de scheuten aan de wortel van de 
aspergeplant, de asperges groeien in een opgehoogd 
bed. Als de teler de grond ziet barsten, wordt de 
scheut voordat hij ooit zonlicht heeft gezien, geoogst.

De start van het aspergeseizoen is sterk afhankelijk van 
het weer. Het einde is traditioneel op 24 juni (Sint-Jan), 
al wordt daar wel eens iets van afgeweken. Op dat 
moment laat men de aspergeplant doorschieten en 
vormen zich lange groene pluimen. Zo bouwt de plant 
reservevoedsel op in de wortels om het vogende jaar 
weer jonge scheuten te produceren.
Velen menen dat de dunste scheuten het jongst en 
malst zijn, maar niets is minder waar. Juist de dikke lan-
ge scheuten hebben de meeste smaak.

Verse asperges piepen
als je ze tegen elkaar wrijft







WALKING DINNER
Voorjaarstuintje

Salade van groene asperges 
& semi-gedroogde Roma tomaatjes 
in een bloempotje met olijven-kruim

Gemarineerde verse makreel
met groene asperges, avocado crème 

& komkommer

Soep van witte asperges
en een crostini met Serrano ham

Steak tartare met witte asperges
dragon-mayonaise & kwartelei

Yoghurt pannacotta
met vers rood fruit

Walking dinner à € 46,50 per persoon
(exclusief B.T.W, materialen & personeel)



SIT DOWN DINER
Warmgerookte zalm

met witte asperges, borage cress 
& aardappel-crème fraîche ijs

Lauwwarm geserveerde asperges
crème van Comté, geroosterde noten, 

pitten & gepofte quinoa

Varkensprocureur
met groene asperges, caponata 

en Taggiasche olijven 

 Mascarpone ijs met sinaasappel,
aardbeien & shortbread met kardamom

Sit down diner à € 49,50 per persoon
(exclusief B.T.W, materialen & personeel)







WIJNEN
Picpoul de Pinet

Moulin de Gassa, Languedoc

Deze wijn heeft kruidige tonen van limoen, wilde 
venkel en tijm. In de afdronk komen de intensiteit, 
rijkdom en mineraliteit mooi naar de voorgrond. 

Niet voor niets wordt dit ook wel de muscadet van 
de Mediterranée genoemd!

Pinot Réserve
Domaine Dirler-Cadé, Elzas

Deze wijn bestaat uit 50% pinot en 50% auxerrois-
-druiven, van vijftig jaar oude stokken. Hij heeft 
een expressieve neus met tonen van lentebloe-

sem, peer en citrus. De smaak is geconcentreerd 
en tegelijkertijd fris en zuiver met een schitterden 

zilte toets!

Picpoul de Pinet à € 18,00 per fles
Pinot Réserve à € 21,50 per fles





GROENE ASPERGES
Groene asperges zijn doorgeschoten witte asperges, 
deze hebben wel zonlicht gezien dus. Een belangrijk 
verschil is dat de groene asperge over het algemeen 
niet geschild hoeft te worden en ook de smaak is dui-
delijk anders. Een beetje als broccoli.

Groene asperges laten zich blancheren, stomen, roer-
bakken, grillen en frituren. Ze zijn het hele jaar te koop 
(aanvoer uit bijvoorbeeld Peru en Mexico), maar in de 
periode van de witte asperges is er ook aanvoer uit 
eigen land en dat zorgt voor een verser en smakelijker 
product. De groene asperges onderscheiden zich door 
een veel hoger suikergehalte dan de witte. 

Bij warm weer kunnen 
asperges wel tot zo’n 10 cm 

per dag groeien 
 



 
 


