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L’Homme 

Depuis 1992 

Filet	

Rôti de veau aux champigons, sauce Dijonaise 
Voor 12 personen: 
 

● Ca 3,5 kg kalfsrib 
● 750 gram boter 
● 1200 gram kastanje champignons 
● 18 eetlepels olijfolie 
● 1,5 liter kalfsfond 
● 4,5 theelepels moutarde de Dijon 
● 6 eetlepels room, licht verwarmd 
● Zout en peper. 

 
Bereiding 
Maak het vlees droog, en wrijf het in met wat peper. Verhit 375 gram boter en bak het vlees aan alle 
kanten mooi bruin. Schuif een ovenslede in de tot 220 C verwarmde oven voeg 150-225 gram boter 
toe en temper de warmtebron naar 200 C. Laat onder regelmatig bedruipen en keren het vlees in c.a. 
een uur mooi rosé worden van binnen (gebruik een vleesthermometer). Neem het vlees uit de oven en 
laat het nog 10 minuten rusten. 
Bereid tijdens het braden de champignon: 
Breng de kalfsfonds aan de kook, voeg de champignons toe en laat ze precies 5 minuten zachtjes 
koken. Laat de champignons daarna goed uitlekken.  
Verwijder de braadboter uit de ovenslee, voeg de gezeefde kalfsfond waarin de champignons gekookt 
zijn toe en breng alles aan de kook. Roer de aanbaksels van de bodem van de slee zoveel mogelijk 
los. Laat alles indampen tot er niet meer dan 0,75 liter fond is overgebleven. Voeg de mosterd, room 
en wat zout en peper naar smaak toe. Verhit 150 gram boter en bak de afgekoelde en goed uitgelekte 
champignons er even in aan. Serveer het vlees met de aardappeltjes, de groenten, de champignons 
en de saus.  
Doe de visfond en het sinaasappelsap in een pan, laat alles tot de helft van de oorspronkelijke 
hoeveelheid indampen. Voeg enkele druppels citroensap toe en klop daarna de ijskoude boter er 
stukje voor stukje doorheen. Neem tijdens het kloppen van het laatste stukje boter het pannetje van 
de warmtebron. Voeg naar smaak wat zout en peper toe.  
 
 
 
	


