
Belgische tricolore pasta 

GEÏNSPIREERD DOOR:
“CHEF PETER VAN HERCK”
BRASSERIE B (WILLEBROEK)

Geniet na een deugdoende wandeling in het Fort van Breendonk 
van een heerlijke lunch of diner in Brasserie B.  Chef Peter van Herck 
werkt vooral met seizoensprodukten en wat de markt brengt.  De 
kaart is bewust minder uitgebreid zodat er sneller ingespeeld kan 
worden op de dagelijkse aanvoer van vis, vlees en groenten. Het 
uitgangspunt van Peter is steeds: “Het liefst werk ik met producten 
van eigen bodem met heldere smaken, zoals Altoni pasta.” 

PASTA “DIABOLO”

INGREDIËNTEN (4p):
- 600 gr tricolore pasta
- 4 gamba’s
- 8 scampi’s
- 1 rode paprika
- 1 groene paprika
- 8 kerstomaatjes
- pijpajuin
- 1 halve rode ui
- 75 gr rucola
- 1 teentje look
- 20 gr sweet chili saus
- 80 gr mayonaise
- peper & zout
- olijfolie
- groene kruiden

BEREIDING:
- Kook de pasta beetgaar in 3 min.
- Snij de rode en groene paprika in brunoise, de rode ui in halve ringen en halveer de kerstomaatjes.  Versnipper de lente-uit en plet de look.
- Meng de sweet chili saus onder de mayonaise en leng aan met een scheutje water tot deze de structuur van een dressing krijgt.
- Meng de rucola met de rode ui en weinig olijfolie, kruid af met peper en zout.
- Bak de gamba’s en scampi’s aan in olijfolie, kruid met peper en zout.  Voeg op het allerlaatste moment de fi jn geplett e look toe.
- Leg de pasta op het bord.
- Leg de rucola in het midden op de pasta.  
- Schik nu de gamba’s en scampi’s naast de rucola.
- Decoreer met de fi jn gesneden groenten en werk af met de sweet chili mayonaise.
- Decoreer met enkele blaadjes groene kruiden.
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BEREIDING:
- Snij de groenten in halve ringen en de geitenkaas in grove blokjes.
- Verhit een pan met olijfolie en stoof de groenten aan. 
- Kruid met peper & zout en ras el hanout en laat sudderen op een laag vuur.
- Verhit een pan met weinig olijfolie en bak het lamsvlees.
- Kook de pasta beetgaar in 3 min.
- Leg de pasta op het bord, schep de groenten over de pasta en daarna het 
lamsvlees.
- Dresseer het geheel met de tzatziki en strooi er de geroosterde pijnboompit-
ten over.
- Decoreer met rucola en grof gehakte munt.

INGREDIËNTEN (4p):
- 800 gr tricolore pasta
- 600 gr gekruid pitavlees (lam)
- 1 rode ui
- 1 aubergine
- 1/2 groene courgett e
- 1/2 gele courgett e
- 150 gr geitenkaas
- 150 gr tzatziki
- geroosterde pijnboompitt en
- rucola
- peper & zout
- ras el hanout kruiden
- olijfolie
- verse munt

BELGIË - TUNESIË   “Tricolore” Biljika - “Mechoui” Tunisia

BELGIË - ENGELAND   “Sunday roast” England - “Tricolore” Belgium

INGREDIËNTEN (4p):
- 800 gr tricolore pasta
- 600 gr kalfsgebraad
- 6 jonge wortelen
- 2 stengels selder
- 1 ui
- 1 blik fi jne doperwtjes
- 2 hardgekookte eieren
- 40 gr geroosterde ui
- 3 el citroensap
- 3 el witt e wijn
- 300 ml kalfsfond
- 1 takje rozemarijn
- peper & zout
- boter
- bladpeterselie

BEREIDING:
- Snij de wortelen in fi jne plakjes.  Ontvlies de selder en snij in zeer fi jne reep-
jes.  Snipper de ui fi jn.
- Stoof de wortelen, selder en de helft  van de gesnipperde ui in goede boter 
tot ze beetgaar zijn.  Voeg een beetje water toe en de fi jne doperwtjes.  Kruid 
af met peper & zout.
- Kruid het vlees en schroei het onmiddellijk dicht in hete boter.
- Doe het gebraad in een ovenschaal, giet er het bakvet over en leg er een koud 
klontje boter op.  Braad eerst 10 min in 200°C en nadien 14 min in 180°C.  Haal 
uit de oven en laat een kwarti er rusten onder aluminiumfolie.  Snij nadien in 
zeer dunne plakjes.
- Stoof de resterende ui in goede boter en blus met witt e wijn en citroensap.  
Laat even inkoken en voeg dan de kalfsfond en rozemarijn toe.  Laat terug in-
koken en zeef.
- Kook de pasta beetgaar in 3 min.  
- Leg de pasta op het bord, leg er de groentjes over en schik hierop de fi jne 
plakjes gebraad.  Overgiet het geheel met de citroensaus.
- Decoreer met fi jn geprakt ei, geroosterde uitjes en bladpeterselie.

INGREDIËNTEN (4p):
- 800 gr tricolore pasta
- 480 gr kippenbillenvlees
- 2 rode ui
- 1 groene paprika
- 1 rode paprika
- 200 gr pompoenblokjes
- 400 gr Altoni pomodore saus
- 2 teentjes look
- 2 babymaïs
- oregano
- peper & zout
- kippenkruiden
- koriander
- bladpeterselie
- grana padano

BEREIDING:
- Snij de kippenbillen in grove stukken en kruid met peper, zout en kippenkruiden.
- Verhit een pan met olijfolie en bak hierin het kippenvlees kort aan.
- Snij de rode ui in fi jne halve ringen, de paprika in fi jne reepjes en de babymaïs in 
fi jne plakjes.
- Hak de teentjes look fi jn.
- Verhit een ruime pan met olijfolie en bak de paprika en rode ui beetgaar.
- Voeg er de look en pompoenblokjes aan toe en kruid met oregano, peper en zout.
- Voeg vervolgens de pomodore saus, het kippenvlees en de babymaïs toe.
- Kook de pasta beetgaar in 3 min.
- Dresseer de pasta op het bord, schep de saus in het midden op de pasta en deco-
reer met enkele plakjes babymaïs, grof gehakte koriander, peterselie en geraspte 
grana padano.

BELGIË - PANAMA   “Tricolore” Bélgica - “Sancocho de gallina” Panama


