ZOMERGERECHTEN
DOOR SEPPE NOBELS

150 JAAR TRADITIE
19 maart 1863. In een huis in een randgemeente van Antwerpen ontdekt François-Xavier de
Beukelaer - na het beëindigen van zijn dokters- en apothekersstudies - in alle vroegte na jarenlange
opzoekingen het recept voor een heerlijke, weldoende likeur: Elixir d'Anvers.
Elixir d'Anvers werd al snel beroemd omwille van zijn opmerkelijke digestieve en weldoende
eigenschappen. De uitzonderlijke kwaliteit van Elixir d'Anvers werd bekroond met tientallen
medailles en erediploma's, niet alleen in Europa maar ook in Australië, Afrika en de Verenigde
Staten. Eén van de meeste markante diploma's komt uit Boulogne-sur-Mer, Frankrijk (1887) en
draagt de handtekening van Louis Pasteur.
Elixir d'Anvers wordt nog steeds volgens de oude traditie bereid op basis van talrijke planten en
kruiden van over de hele wereld, wat aan de drank zijn unieke smaak geeft.
FX de Beukelaer mag zich trots één van de oudste en bekendste likeurstokerijen van België noemen!

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

1
APERITIEFHAPJE

ZEEUWSE OESTER MET
ELIXIR D'ANVERS,
STADSHONING, MANGO,
EN MIERIKSWORTEL
Een fris zomers gerecht, ideaal om een
gezellige avond mee te starten.
recept: zie achteraan

COMBINEER MET
ELIXIR DE SPA DU CHEF

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

2
VOORGERECHT

SALADE VAN BOTERBOON,
PRINCESSENBOON,
GEBAKKEN AVOCADO,
GEGRILDE COURGETTE EN
KROKANTE HOEVE KIP MET
ELIXIR D'ANVERS MAYONAISE
Een kleurrijk voorgerecht met een rijk
smakenpalet, gewoon genieten!
recept: zie achteraan

COMBINEER MET
ELIXIR D'ANVERS ON THE ROCKS

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

3
HOOFDGERECHT

PIETERMAN,
GEGRILDE BUTTERNUT
POMPOEN, ZOETE UI,
FLAN VAN ELIXIR D'ANVERS,
EN GEMBER
De zomer in je bord met pieterman,
een vis uit onze eigen Noordzee.
recept: zie achteraan

COMBINEER MET
ELIXIR D'ANVERS
YELLOW SUBMARINE

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
ZOMERGERECHTEN

4
DESSERT

TARTAAR VAN ANANAS,
SORBET VAN LIMOEN,
SCHUIM VAN KOKOS EN
ELIXIR D'ANVERS, KROKANTJE
VAN SZECHUANPEPER
De ideale afsluiter voor een mooi en lekker
zomerdiner. Genieten maar!
recept: zie achteraan

COMBINEER MET
ELIXIR D'ANVERS OLD FASHIONED

1
ZEEUWSE OESTER MET ELIXIR D'ANVERS, STADSHONING,
MANGO EN MIERIKSWORTEL
Ingrediënten voor 4 personen:
4 Zeeuwse oesters • 3 eetlepels stadshoning • 5 gram geraspte mierikswortel • zout •
Piment d’Espelette • 50 gram zure room • ½ limoen • 5 cl Elixir d’Anvers
Bereiding:
Snij de mango in brunoise, doe vervolgens 30 gram mango in de blender samen met Elixir d’Anvers,
de stadshoning en meng het tot een gladde massa.
Bewaar het mengsel in de frigo. Meng de zure room met de geraspte mierikswortel.
Breng de zure room op smaak met zout en Piment D’Espelette en enkele druppels limoensap.
Open de oesters en serveer ze met de zure room, de mango créme + stukjes mango en werk af
met pittig mosterdblad en kervel.

2

SALADE VAN BOTERBOON, PRINCESSENBOON, GEBAKKEN AVOCADO, GEGRILDE
COURGETTE EN KROKANTE HOEVE KIP MET ELIXIR D'ANVERS MAYONAISE
Ingrediënten voor 4 personen:
7 cl Elixir d'Anvers • 1 el witte wijn azijn • 2 el mosterd • 3 eidooiers • 2 dl arachide olie • ½ limoen
• 1 dl olijfolie • 2 takken tijm • 1 teen knoflook • 100 gram boterboontjes • 50 gram princessenboontjes • 1 gele courgette • 1 groene courgette • 16 kippenoesters “sot l’y laisse” of 2 filets hoeve
kip • 2 avocado’s • 1 bussel peterselie • 40 gram gekonfijte tomaat • paar takjes jonge basilicum
voor de afwerking • peper en zout
Bereiding:
Elixir d’Anvers mayonaise: meng 3 eidooiers, mosterd, Elixir d’Anvers, witte wijnazijn. Monteer met
arachideolie en breng op smaak met zeste van limoen en peper en zout.
Mix olijfolie met tijm en look in de blender en haal vervolgens door een zeef. Breng gezouten water aan
de kook en kook hierin de boontjes gedurende 2 minuten beetgaar en koel ze af in ijswater. Snij de
courgette in stukken en besprenkel met de lookolie, peper en zout en grill ze goudbruin in een grillpan.
Bak de hoeve kip op de velkant goudbruin in de lookolie en kruid met peper en zout. Snij de avocado
in vier stukken, verwijder de pit en schil de partjes. Grill ze in een hete pan goudbruin.
Breng de boontjes op smaak met peper en zout, olijfolie, sap van ½ limoen, fijngehakte peterselie en
gekonfijte tomaat. Schik de gegrilde groenten, avocado, salade van boontjes en de krokante hoeve
kip op het bord en werk af met enkele takjes jonge basilicum en de mayonaise van Elixir d’Anvers.

3

PIETERMAN MET GEGRILDE BUTTERNUT POMPOEN, ZOETE UI,
FLAN VAN ELIXIR D'ANVERS EN GEMBER
Ingrediënten voor 4 personen:
grof zeezout • zoete ui • 1 st Butternut pompoen • 2 el olijfolie • 2 tenen knoflook • 3 takken
tijm • 2 takken rozemarijn • 4 jeneverbessen • 3dl melk • 30 gram gember • 2 tl wasabi poeder
• 5 cl Elixir d’Anvers • 1 el honing • 2,5 dl slagroom • 2 limoenen • 3 blaadjes gelatine • peper en
zout • pieterman • vogelmuurkruid • 1 rode ui
Bereiding:
Bedek de zoete uien (hele) met grof zeezout en gaar in de oven op 180°C gedurende 45 minuten.
Snij de rauwe pompoen in stukken en gaar in de oven gedurende 35 minuten op 170°C samen met
2 eetlepels olijfolie, 2 tenen knoflook, tijm, rozemarijn en 4 jeneverbessen onder aluminiumfolie.
Voor de flan van gember: Verhit de melk tot ongeveer 60°C samen met de geraspte gember, Elixir
d’Anvers, wasabipoeder en honing. Haal alles door een zeef en voeg de gelatine blaadjes toe. Laat
afkoelen tot kamertemperatuur en voeg dan de half opgeklopte slagroom toe. Laat opstijven
gedurende 1 uur in de koelkast.
Haal de pompoen van de ovenplaat en kleur ze rondom in een hete grillpan. Ontschub de pieterman
en haal de filet van de graat en verwijder de kleine zijgraatjes. Bak krokant in olijfolie en kruid af
met peper en zout. Serveer de pieterman en gegrilde pompoen samen met losgetrokken lobben
van de zoete ui. Haal met behulp van een ring schijfjes uit de flan van gember. Werk het geheel af
met fijn gesnipperde rode ui en vogelmuurkruid.

4

TARTAAR VAN ANANAS, SORBET VAN LIMOEN, SCHUIM VAN KOKOS EN
ELIXIR D'ANVERS, KROKANTJE VAN SZECHUANPEPER
Ingrediënten voor 4 personen:
½ ananas • 2 takjes munt • ½ liter kokosmelk • 75 gram suiker • 1 el maïzena • 1 blaadje gelatine •
sap van ½ limoen • 15 cl Elixir d’Anvers • 20 cl sinaasappelsap • 25 gram boter • 10 gram gemalen
szechaunpeper • 25 gram bloem • 40 gram bloemsuiker • snuifje zout • sorbet van limoen • atsina
cress (anijsblad)
Bereiding:
Snij de ananas in fijne blokjes, meng het met fijn gesnipperde muntblaadjes en 5cl Elixir d’Anvers.
Breng de kokosmelk aan de kook, samen met het sap van limoen en suiker, voeg de opgeloste
gelatine toe en opgeloste maïzena in een klein beetje kokosmelk.
Laat het geheel afkoelen tot kamertemperatuur en voeg de overige Elixir d’Anvers toe.
Vul de espumafles en zet onder druk met 3 patronen.
Meng sinaasappelsap, boter, bloem, bloemsuiker, een snuifje zout en smeer het geheel uit op bakpapier.
Besprenkel het met de fijngemalen szechuanpeper en bak gedurende 8 minuten op 170°C. Schik de
tartaar van ananas op het bord, yoghurt sorbet, schuim van kokos en Elixir d’Anvers en werk af met
atsina cress en het szechuan krokantje.

ELIXIR DE SPA
COCKTAIL

ELIXIR DE SPA DU CHEF
Ingrediënten voor 1 cocktail:
3.5 cl Elixir de Spa
10 druppels vers limoensap, gefilterd
1 druppel Angostura Bitters
10 cl champagne
limoenzeste
Bereiding:
Schenk de Elixir de Spa,
het limoensap en de Angostura in een Champagneflute en roer kort om.
Vul aan met gekoelde champagne.
Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een Champagneflute en werk af met een zeste van limoen.
Smaakprofiel:
Deze frisse aperitief is een creatie van Sander De Saegher | graanmarkt 13.
De delicate balans van de ingrediënten ondersteunen het kruidige en drogere karakter
van ons vlaggenschip, de onovertroffen Elixir de Spa.

"Als je wil koken op z'n Antwerps
kan je Elixir d'Anvers onmogelijk negeren!"
- Seppe Nobels

SEPPE NOBELS - CHEF
Koken is voor Seppe onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin hij leeft en werkt. Elke dag
biedt een nieuwe uitdaging om samen met andere gedreven mensen op zoek te gaan naar de
beste producten uit Antwerpen en omgeving. Zijn eigen stadshoning is niet meer weg te denken
uit zijn dagelijks evoluerende pure keuken, een keuken van de essentie waarin hij ook rekening wil
houden met de ecologische voetafdruk.
Producten komen dan ook liefst uit de streek of rechtstreeks uit de eigen tuin. Daarom heeft
Graanmarkt 13 een eigen stadslandbouwproject op het dak met meer dan 100 verschillende
kruiden en minder bekende groentensoorten. Seizoensgebonden ingrediënten zoekt Seppe bij
lokale boeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Seppe werd verkozen tot beste groentenchef
van Vlaanderen.
Respect voor het product en voor natuurlijke smaken bepalen de visie van Seppe’s keuken. Zo kiest
hij bijvoorbeeld resoluut voor Noordzeevis, liefst zelfs nog de minder bekende bijvangst.
seppenobels.be

FX De Beukelaer
Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen
www.elixir.be
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“Ons vakmanschap drink je met verstand.”

