
     

Witloofblaadje met grijze garnaaltjes 

Meng de garnaaltjes met verse mayonaise van Arijs 

(je kan ook cocktailsaus of tartaarsaus nemen), 

gesnipperde bieslook en geplette hardgekookte 

eitjes. Breng op smaak met limoensap, peper van 

de molen en limoenrasp. Vul de witloofblaadjes 

met deze garnaalvulling. Je kan eventueel afwerken 

met een druppel wasabi of sushi ginger of Tzar caviar, zalm- of foreleitjes.   Dit is een zeer 

lekker aperitiefhapje.  

TIP, je kan het witloofblaadje vervangen door een gekookt krielaardappeltje. 

 

 

Garnalenbisque van Arijs 

Breng de soep aan de kook en werk de soep af met vers gepelde garnaaltjes, deze op het 

allerlaatste toevoegen of ze in het bord leggen, zeker niet laten koken. Eventueel een vleugje 

cognac, een scheutje room en wat gesnipperde bieslook als garnituur.                                                                       

TIP: je kan ook een lepel zure room in het bord leggen.  

 

Roerei met grijze garnaaltjes en kervel  

Klop 2 eitjes los met 2 eetlepels room, een theelepeltje gehakte verse kervel en wat gemalen 

jonge kaas en peper. Smelt een goede klont boter in een pannetje, net voor de boter gaat 

bruinen voeg je de eieren toe en met een eetlepel blijf je roeren (steeds van de kant af 

duwen) bij de juiste gaarheid (baveuse of smeuïg) van het vuur nemen en op een bord 

leggen, ruim bestrooien met gepelde grijze Noordzeegarnaaltjes en omringen met een 

lepeltje garnalensaus, Je kan afwerken met tomatenblokjes. 

   

     

   



     

Bloemkoolroosjes en waterkers met grijze garnaaltjes (lepelhapje)  

 

 

 

 

Kook de bloemkoolroosjes beetgaar, laat afkoelen en uitlekken, hak de waterkers en meng 

onder de cocktailsaus van Arijs, breng op smaak. Leg de bloemkoolroosjes op een lepel, 

bedek met de saus, bestrooi ruim met grijze garnaaltjes.   

TIP: je kan waterkers vervangen door postelein het is een bron van vezels en antioxidanten. 

 

Garnaaltjes, witloof en aardappelblokjes in wittewijnsaus van Arijs: 

Stoof kleine aardappelblokjes aan in wat olijfolie voeg en versneden witloof aan toe, laat 

even meestoven, voeg een mespunt curry toe en laat even garen, blus met witte wijn, voeg 

de wittewijnsaus van Arijs en een scheutje room toe, laat garen, werk op met limoensap, 

citroengras en koriander, breng op smaak met peper. Vul een lepel en bestrooi ruim met 

grijze garnaaltjes.  

 

TIP: als je garnaaltjes laat meekoken verliezen ze hun mooie kleur en worden ze taai, ze 

verliezen hun smaak. Bij warme bereidingen voeg je de garnaaltjes altijd op het laatst toe, 

zonder ze te verwarmen.   

Weetje: waterkers is een kruidachtige plant uit de familie van de kruisbloemen; waterkers is 

superfood. 

   

     


