
TOPGERECHTEN
VAN DE CHEF

“Kwaliteit en creativiteit zijn de twee geheimen voor succes” 

Deze uitspraak van Paul Bocuse indachtig, liet onze chef zijn culinaire creativiteit los  
op de zes nieuwe gevulde kwaliteitspasta’s van The Smiling Cook.  

Voor elke nieuwe pasta stelt hij steeds een grensverleggend topgerecht voor,  
samen met een aantal alternatieven die klassiek, uitdagend of verrassend zijn. 

Geniet ervan!

d’Lis Food nv/sa - Turnhoutsebaan 49 - B 3290 Diest
tel 013 35 10 09 - fax 013 35 10 08

 dlis@dlisfood.com - www.dlisfood.com - www.thesmilingcook.com

Pansotti Bufalo Ricotta e Spinaci

Maak een pickels van rode, gele en blauwe 
radijzen. Schil de rode en gele bieten, snij ze 
in een brunoise en kook ze apart af. Laat de 
bieten uitlekken, pureer ze in een chinois 
vooraleer te mixen tot 2 verschillende 
coulis. Kruid af indien nodig. Maak een 
court-bouillon en pocheer hierin de 
kabeljauwfilet. 

Verwarm de pansotti’s gedurende  
5 minuten in licht gezouten kokend 
water en werk ze af in een hete pan 
met salieboter. 

Blancheer ondertussen de zeekraal. 
Nappeer de coulis van gele biet op het bord, 
dresseer de kabeljauwfilet en schik de pansotti’s 
er tegen. Decoreer met de zeekraal, de pickels 
van radijzen en de coulis van rode biet.

KABELJAUWHAASJE VAN DE CHEF

• Pansotti Bufalo Ricotta e Spinaci (ref. D15)

• Kabeljauwhaasje

• Rode en gele biet

• Rode, gele en blauwe radijzen

• Zeekraal

• Selder

INGREDIËNTEN
• Ui

• Wortel

• Prei

• Tijm

• Olijfolie

• romige tomatensaus, rucola, 
 spekblokjes, kerstomaten

• Gebakken fazantfilet, gestoofd 
 witloof & sjalotten,  
 rode wijnsaus

• Gebraden eendenborst  
 met in koffie gestoofde peer

UITDAGEND

KLASSIEK

VERRASSEND

LEKKERE ALTERNATIEVEN

Pansotti 
BUFALO RICOTTA 

E SPINACI

35g/st.

Cappelletti Salmone e Spinaci

Blancheer de jonge venkel en koel ze in 
ijswater. Meng de room met fijngehakte 
dille, geplette mosterdzaadjes en een 
mespuntje mierikswortel. Braad de 
zalm en venkel met olijfolie en 
geplette roze peper in de oven. 

Verwarm de cappelletti’s  
gedurende 3 minuten in licht 
gezouten kokend water. 

Dresseer de venkel op het bord, 
leg de zalm hierop en schik de 
cappelletti’s er rond. Decoreer met 
een quenelle room en citroen kaviaar.

FANTASIE VAN WILDE ZALM EN 
CAPELLETTI SALMONE E SPINACI

• Cappelletti Salmone e Spinaci (ref. D13)

• Jonge venkel

• Wilde zalmfilet

• Crème d’Isigny

• Dille

INGREDIËNTEN

• Mierikswortel

• Mosterdzaad

• Roze peper

• Citroen kaviaar

• Olijfolie

• Thaise groene curry,  
 lente-ui, scampi

• Gestoomde roodbaars,  
 mosterdzaad, champignons,  
 room, tagliatelle van komkommer

• Gebakken zeetong, nantuasaus,  
 radijzen, gestoofde jonge wortelen

VERRASSEND
UITDAGEND

KLASSIEKCappelletti 
SALMONE E SPINACI

12g/st.LEKKERE ALTERNATIEVEN



Tortelloni Carne

Maak een coulis van kerstomaten, ui, 
knoflook, olijfolie en tijm.  
Snij de courgettes, paprika’s en ui in 
plakjes met een mandoline. 
Maak een mille-feuille van 
groenten met afwisselende lagen 
en bak in de oven.  
Bak de lamscarré aan en laat 
verder garen in de oven. 

Verwarm de tortelloni’s gedurende  
3 minuten in licht gezouten kokend 
water. Laat de lamscarré gedurende 
5 minuten rusten. Nappeer de coulis  
en schik de mille-feuille, de lamscarré  
en de tortelloni’s op het bord.

LAMSCARRÉ  
OP ZUIDERSE WIJZE

• Tortelloni Carne (ref. D16)

• Lamscarré

• Gele en groene courgettes

• Driekleurige paprika’s

• Kerstomaten

INGREDIËNTEN

• Ui

• Look

• Olijfolie

• Tijm

• Passata met look en basilicum

• Gebakken varkens filet pur,  
 gestoofd witloof, honing en tijm

• Chorizoroomsaus, rucola,  
 gekleurde tomaten

VERRASSEND

LEKKERE ALTERNATIEVEN

UITDAGEND

KLASSIEKTortelloni 
CARNE

7g/st.

Ravioli Quattro Formaggi

Rooster de hazelnoten zodat ze makkelijk 
pellen. Hak ze vervolgens fijn en laat ze op 
een laag vuur zacht worden in de room 
en de witte wijn. Mix het geheel tot 
een fijne hazelnootcrème. Blancheer 
de asperges in licht gezouten kokend 
water. 

Verwarm de ravioli’s gedurende  
3 minuten in licht gezouten kokend 
water en werk ze samen met de 
asperges af in een hete pan met wat 
olijfolie. 

Nappeer de hazelnootcrème en dresseer 
de ravioli’s en asperges op het bord. Garneer 
met kleine reepjes Anaheim chili, rode 
bietscheuten en erwt-asperges.

RAVIOLI 4-KAZEN 
MET HAZELNOOTCRÈME

• Ravioli Quattro Formaggi (ref. D18)

• Groene asperges

• Hazelnoten

• Rode bietscheuten

INGREDIËNTEN

• Erwt asperges

• Room

• Witte wijn

• Anaheim chili 

• Pestosaus, Parmezaanse kaas

• Gegrilde entrecote,  
 groene salade, gekonfijte citroen

• Truffelschilfers, walnoten,  
 oesterzwammen, rode porto

UITDAGEND

KLASSIEK

VERRASSEND

Ravioli 
QUATTRO FORMAGGI

15g/st.

LEKKERE ALTERNATIEVEN

Tortelloni Ricotta e Spinaci

Maak een tapenade met op voorhand 
geroosterde courgettes en paprika’s, samen 
met gekonfijte tomaten, pijnboompitten  
en olijfolie.

Maak chips van de Italiaanse ham. 
Verwarm de tortelloni’s gedurende  
3 minuten in licht gezouten kokend 
water en werk ze af in een hete pan  
met wat olijfolie en zachte tijm. 

Schik de tortelloni’s met een quenelle  
van de tapenade, strooi de gebroken 
stukjes Italiaanse ham en het gerookt grof 
zout er overheen en versier.

TORTELLONI-SCHILDERIJTJE  
MET ITALIAANSE GROENTEN

• Tortelloni Ricotta e Spinaci (ref. D17)

• Groene courgettes

• Rode paprika’s

• Gekonfijte tomaten

• Pijnboompitten

INGREDIËNTEN

• Olijfolie

• Rauwe Italiaanse ham

• Zachte tijm

• Gerookt grof zout

• Geblancheerde zeewolf,  
 beurre blanc, verse waterkers,  
 pistachenootjes

• Gebraden varkensbuik,  
 gestoofde jonge wortelen, vleesjus

• Tomaat mascarpone saus,  
 pijnboompitten, zongedroogde 
 tomaten

UITDAGEND

KLASSIEK

VERRASSEND

LEKKERE ALTERNATIEVEN

7g/st.

Tortelloni 
RICOTTA E SPINACI

Tortelloni Giganti Frutti di Mare

Pocheer de kreeftenstaart in heldere 
groentenbouillon. Snij een julienne van 
de wortelen en blancheer ze samen met 
de sluimererwten. Maak een beurre blanc 
met champagne en voeg op het einde wat 
vanillezaadjes toe. 

Verwarm de tortelloni’s gedurende 
5 minuten in licht gezouten kokend 
water. 

Bedek de bodem van het bord met 
de saus, dresseer de kreeftenstaart, de 
tortelloni’s en de groenten en decoreer  
zoals gewenst.

KEIZER VAN DE ZEE MET TORTELLONI’S 
AU BEURRE BLANC

• Tortelloni Giganti Frutti di Mare (ref. D19)

• Geklaarde boter

• Champagne

• Kreeftenstaart

• Vanillestokje

• Oranje, gele en zwarte wortelen

• Sluimererwten

INGREDIËNTEN

• Sjalotten

• Witte wijnazijn

• Volle room

• Tijm

• Laurier

• Look

• Citroen

• Avocadomousse, kokosschilfers,  
 krab, snijbonen

• Beurre blanc, geroosterde pastinaak,  
 jonge spinazie

VERRASSEND
• Witte aspergepunten, forelkaviaar, 
 gepocheerd kwartelei, hollandaise- 
 saus

UITDAGEND

• Visbouillon met selder, wortelen, 
 room, koriander

KLASSIEKTortelloni Giganti 
FRUTTI DI MARE

28g/st.

LEKKERE ALTERNATIEVEN


