
Een heerlijk herfstrecept van 

gevulde grote champignons 

met risotto van pompoen 

Recept voor 4 personen:

Ingrediënten:

• 1 ui

• 150 gram risottorijst

• 75 gram Parmezaanse kaas

• 400 gram pompoen

• 2 blaadjes verse salie

• 500 ml. groentebouillon

• 200 gram spinazie

• 6 portobello’s

• Scheutje droge witte wijn

• 1 eetlepel olijfolie

Bereiding:

• Verwarm de oven op 230 graden

• Snij de pompoen in blokjes en doe ze in een pan met heet water 

om ze 12 minuten te koken. Giet het daarna af.

• Snipper de ui en snij de salie fijn.

• Verhit de olijfolie in een pan en fruit de ui aan.

• Doe de risottorijst erbij met de salie.

• Dit even 2 minuten aanzetten en afblussen met de witte wijn.

• Als de wijn helemaal is opgenomen voeg je er een scheut groen-

tebouillon aan toe. Dit doe je tot de rijst gaar is maar nog wel een 

lekkere bite heeft. Duurt ca. 20/25 minuten.

• Voeg de laatste paar minuten de spinazie toe en laat deze slin-

ken.

• Pureer de pompoen of maak ze met een pureestamper fijn.

• Doe dit vervolgens door de rijst en voeg daar ca. 60 gram Parme-

zaanse kaas aan toe. Schep alles goed door elkaar.

• Leg de Portobello’s in een ovenschaal en schep de risotto in de 

Portobello’s. Bestrooi ze met de overgebleven kaas  en gratineer 

ze 6 à 7 minuten in de oven

TIP: Serveer er een lekkere groene salade bij!

Eet smakelijk !!

Recept van onze chef Peter:   
Portobello met pompoenrisotto

BIJ DE BORREL
Bitterballen (6 stuks) — 5.50 
Vlammetjes (6 stuks) — 6.00 
Kaastengels (6 stuks) — 6.00 
Kipnuggets (6 stuks) — 6.00 

Minifrikandellen (6 stuks) — 6.00 
Minimexicano’s (6 stuks) — 6.00 

Warm bittergarnituur (12 stuks) — 11.50 
Portie jonge kaas — 5.00 
Portie oude kaas — 5.00 

Olijven — 3.00 
Nachos gegratineerd met kaas — 5.00

Borrelplank  — 20.50
Borrelplank met mandje nacho’s, brie, portie bitterballen, 

calamaris, Serranoham en olijven
Geserveerd met diversen sauzen.


