
Bereiding 
Snij de tonijn in kleine blokjes 1 cm bij 1 cm. Leg ze in een 
schaal en besprenkel de tonijn met de sojasaus. Voeg 
ook de sesamzaadjes toe. Zet de schaal voor 20 minuten 
in de koeling zodat de soja in de tonijn kan trekken. Na 
20 minuten serveer je de tonijn op een lepel met een 
blaadje sla er onder en boven op een mespuntje wasabi 
en versier het hapje nog met wat rode bieten spuiten.

Bereiding 
Snijd de focaccia in blokjes van 2 cm bij 2 cm dik en 
bestrijk deze aan beide kanten met boter. Rooster de 
sneetjes in 9-11 minuten in een oven van 200°C.

Leg de truffelkaas 20 minuten in de melk. Smelt de 
boter en meng het kaasmengsel er doorheen. Klop het 
mengsel au-bain-marie tot er een dikke saus ontstaat. 
Klop hier het eigeel doorheen. Klop het mengsel nog 
10-12 minuten tot de saus weer iets bindt.

Bedek de Crostini met de champignon plakjes en ver-
deel hier de truffelcrème overheen. Laat de crème in 
ongeveer 10 minuten opstijven. Rooster de Crostini bruin 
onder een grill. Maak de Crostini af met truffelschaafsel.

Catering en kookworkshops
U w  c a t e r i n g b e d r i j f  i n  D e n  H a a g ,  R i j s w i j k ,  L e i d e n  e n  o m g e v i n g

Eetsmakelijk!
    groet Karima

www.meneerdekok.nl

info@meneerdekok.nl

Tel. 070 - 778 06 17

Volg ons via social media en deel de  
kookkunsten via #meneerdekok #recepten 

GEMARINEERDE TONIJN

Dit gerecht van Meneerdekok is voor 12 personen. 
Verras uw gasten met dit heerlijke en smaakvolle gerecht.

CROSTINI MET TRUFFEL CRÈME

Dit gerecht van Meneerdekok is ook voor 12 personen. 
Verras uw gasten met deze heerlijke en smaakvolle salade.

Ingrediënten gemarineerde tonijn:
•	 200 gram verse tonijn
•	 2 eetlepels sojasaus
•	 1 eetlepel sesamzaadjes
•	 1 tl wasabi

Ingrediënten gemarineerde tonijn:
•	 1 foccacia
•	 40 gram boter
•	 100 gram champignons, in plakjes
•	 klein beetje truffel
•	 100 gram truffelkaas
•	 60 ml melk
•	 15 gram boter
•	 1 ei

12 
pers.

voor


