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Een tijdje geleden kwam Jan Schaut met het idee om samen eens lekker 
te koken voor wat Froggers, hij vroeg aan Viviane, Rudiger en mij of wij 
hier ook zin in hadden en daarmee was restaurant Le Frog geboren. Jan 
had ook reeds een voorgerecht in gedachten, zalmtartaar op Japanse 
wijze. Hier kwam wel wat snijwerk bij kijken, en Rudiger is erg bedreven in 
fijn tot héél fijn snijden, dus zij werden een team. 
 
Viviane en ik gingen voor een hoofdgerecht en dessert zorgen, we 
kwamen samen en de ideeën borrelden spontaan uit ons op. De tijd van 
het jaar was perfect om wild klaar te maken, dus werd het hertenragout 
met alles erop en eraan. Het dessert was het moeilijkste om te beslissen, 
we hadden samen veel te veel goede, en vooral lekkere, ideeën. Daarom 
beslisten we om verschillende mini dessertjes te maken, zodat we ons 
helemaal konden uitleven. Ook een hapje op tafel werd voorzien, Viviane 
maakte een speciale dadeldip, en met de zadencrackers van Pascale 
Naessens was dit een perfecte match, dachten we. 
 
Aan het finale dessert zijn letterlijk en figuurlijk wat proefversies vooraf 
gegaan. De juiste consistentie van mandarijn-gember coulis op punt 
stellen was een uitdaging. Viviane's chocoladegebakje was van de eerste 
keer perfect dacht ik, zo proefde het toch.  
 
Van Ariane kreeg ik de gouden tip om een meringue dome te maken met 
Yuzu crème, ze kreeg gewillig het recept los van een vriend van haar. De 
zoektocht naar de juiste afmeting voor de dome was nog het minste 
probleem. Een goede meringue maken is blijkbaar een kunst op zich, maar 
deze na het droogproces ook nog heel uit de vorm krijgen was een 
huzarenstukje waar ik meermaals in faalde. Ariane heeft zich dan ook met 
plezier tegoed mogen doen aan meerdere gebroken exemplaren. Ik 
verdenk haar ervan dat zij mij daarom dit receptje heeft doorgespeeld.  
 
Ook had ik het idiote idee opgevat dat een vanille pannacotta samen met 
kersenconcentraat, omhuld met witte chocolade, wel eens lekker kon zijn. 
Deze balletjes hebben mij niet alleen bloed, zweet en tranen gekost, maar 
ook heel wat trappengeloop. Onze keuken is namelijk op de eerste 
verdieping, en de diepvries staat beneden in de kelder. Meer dan vijf  
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balletjes per keer maken ging niet, dan waren ze terug ontdooid voor er 
nog maar witte chocolade in de buurt, laat staan errond was. De rest van 
het nagerecht kwam na heel wat voorsnoepen vlotjes in orde, ik heb mij 
intussen wel ingeschreven bij de Weight Watchers, maar stuur de 
rekening wel door naar de Frogmen. 
 
We hadden nog een brainstorm en proefnamiddag om alles te overlopen, 
Rudiger goot dit in een ordelijk werkplan, en we waren klaar om eraan te 
beginnen. 
Woensdag werden de aankopen gedaan, Jan bracht het nodige naar het 
clubhuis en zorgde dat daar alles in orde was. 
 
Viviane en ik namen een voorproefje van de wijn waar we het wild in 
gingen marineren, en lieten nog genoeg over om de marinade klaar te 
maken. Het recept werd een samenspel van ons beider ideeën en ik 
merkte direct dat het een plezier was om samen met haar te koken. Door 
weer en wind kwam Viviane donderdag per fiets terug om de ragout 
samen verder klaar te maken. Ik bakte nog zadencrackers en Viviane 
maakte haar dadeldip, Ariane toverde prachtige menukaartjes uit haar 
mouw, en wij waren er klaar voor. 
 
Vrijdagmiddag zorgden we er met zijn vier voor dat het clubhuis er 
gezellig uitzag, en begonnen met de voorbereiding van het voorgerecht. 
Rudiger begeleidde Jan bij al het snijwerk, en samen maakten ze het 
voorgerecht tot een niet alleen mooi ogende maar ook heerlijk smakende 
lekkernij. Jan was blij verrast door Rudigers professioneel snijwerk, en 
leerde gretig bij. Naar hij zelf zei, kon hij tot over een jaar nog geen eitje 
bakken. Daar is intussen wel wat verandering in gekomen denk ik … 
 
Tegen zeven uur was bijna iedereen aanwezig, en wij waren blij verrast bij 
het zien van onze gasten: zij waren allemaal piekfijn uitgedost, het was 
een waar plezier om te zien! 
 
Nadat Linda, Roos en Kris iedereen van een en al dan niet aangepast 
drankje hadden voorzien, was het ogenblik aangebroken om ons met zorg 
samengesteld driegangenmenu op te dienen. 
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Het was wel spannend om dit allemaal warm en op tijd opgediend te 
krijgen, maar aan de reacties van onze gasten te horen, zijn we er wel in 
geslaagd om de meesten te bekoren.  
Een minpuntje was de “ik miste een broodje”-mopperaar, maar dat was 
snel vergeten door alle andere positieve reacties van onze lieve gasten. 
Wat we zoal hoorden in de wandelgangen: 
 
“Is er nog saus voor bij het voorgerecht, die is zo lekker.”  
Sorry maar we moesten nog 15 bordjes dresseren, en doseren moesten 
we nog wat leren. 
 
“Achter een broodje vragen bij zalmtartaar op Japanse wijze is hetzelfde 
als vragen om een kwak mayonaise op hertenragout.” 
 
“Mijn moeder had ook in wijn gekookte peertjes gemaakt, maar die 
waren meer moes, die van jullie waren echt lekker.”  
Op vraag vertellen we het geheim ;-) 
 
“Of je nu je bord langs links, of langs rechts voor je gezet krijgt, dat 
smaakt toch even lekker …”  
Dacht ik ook, maar het is wel leuker dat men, dank u zegt, dan dat men 
“foutje” roept. 
 
“Mmm, dit was al heel lekker, mijn verwachtingen zijn hoog gespannen 
voor het nagerecht.” 
 
“Yuzu, wat is dat?”  
Yuzu is een zeldzame Japanse citrusvrucht, geliefd vanwege zijn 
karakteristieke aromatische geur en exquise sap. 
 
“Zeg, die chocolade kopjes, hebben jullie die ook zelf gemaakt?”  
Neen grappige plager, die hebben we zo gekocht ;-) 
 
“Die kikkerdril, die zo heerlijk in je mond openplofte, wat was dat?”  
Dat waren Yuzusap pareltjes. 
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“Je kan gerust de prijs wat opdrijven.”  
Zullen we doen, mijn abonnement bij Weight Watchers moet nog betaald 
worden … 
 
“Voor deze prijs kan je in geen enkel restaurant zo lekker eten.”  
Bedankt! 
 
Op het einde van de avond kwam Bart De Wever ook nog even langs om 
ons iets in het Latijn te zeggen. De enigste die dit vlotjes verstaat is Fe, bij 
mijn weten, aan ons was het niet echt besteed. Het thuis opzoeken was 
ook geen optie, na enkele glazen wijn vergeet ik zoiets prompt. Ik hoop 
maar dat het iets positiefs was, zoals alle andere reacties, aan jullie allen 
bedankt daarvoor! 
 
Bedankt ook aan Roos om ons van drinken te voorzien, dit was welkom in 
de warme keuken. 
 
Bedankt ook aan de vrijwillige afwassers. 
 
Bedankt aan de drie andere Frogcookers, het was een leerrijk plezier om 
met jullie samen te werken! 
 
Kristina 
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