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Degustatie of gewoon proeverij. Wij Nederlanders doen dat 
gewoon duidelijk, kort en vooral eenvoudig. Meer zuidelijker 
degusteert men; dat moet bijna lekkerder zijn. Het klinkt in 
ieder geval smakelijker, maar is het hetzelfde? 

Degusteren lijkt een ander woord voor proeven, eten, de 
smaak ervaren van een mooi gerecht of drank.  En dat is het 
ook. Degusteren geeft meer een ver� jning van genot aan. Het 
blijft proeven maar dan wel met heel veel aandacht om van 
de smaak, samenstelling en kwaliteit te genieten. Sommigen 
ervaren het als beoordelen. Mij gaat het om het genieten van 
de smaak, dat wat je in je mond ervaart, dat wat je met je tong 
waarneemt. 
Is het zuur, zout, zoet of bitter? Elk deel van de tong heeft 
papillen die de verschillende smaken duidelijk laten ervaren. 
Meestal zijn het combinaties van zuur, zout, zoet of bitter en 
natuurlijk met de geuren erbij die dan samen de smaak bepa-
len. Deze combinatie van smaak en geur laat ons zeggen of 
we iets lekker of niet lekker vinden. 

Degusteren is dus genieten van de smaak met een aangena-
me geur, een bepaald mondgevoel en de juiste temperatuur 
van het gerecht. Blijft na het doorslikken van het gerecht een 
prettige smaak hangen dan was het lekker en dat is waar het 
uiteindelijk om gaat. Het is de beleving van het eten met aan-
dacht. Nog gezond ook. 

Zo wordt in veel restaurants op de menukaart al duidelijk ge-
maakt wat de kok wil presenteren. Hij biedt u een degustatie-
menu aan, een menu waar u verschillende van zijn culinaire 
creaties kunt degusteren, proeven. Maar ook het marktmenu 
vindt u op de kaart, een menu waar de kok de producten die 
juist van de markt komen in worden verwerkt. Vaak zijn het de 
lokale en zeker de seizoen gebonden producten. De asperge 
en aardbei passen prima in het marktmenu. Meestal zijn deze 
menu’s avondvullend met een beleving van wijn en spijs. Maar 
als u gewoon even wilt eten dan kan dat natuurlijk prima à la 
càrte, volgens de kaart, en zoekt u zelf uw gerecht uit. Wat u 
ook kiest, geniet ervan. Wel wil ik vragen om asperges en aard-
beien niet zomaar te eten maar ze te degusteren. De Koningin 
van de groenten en het Zomerkoninkje benader je met een 
zekere allure, die degusteer je.

Met culinaire groet,
Ferry Vloet

Dégustation
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LLLLLLLLLLLLLLDe asperge: Koningin der groenten

Lange kaarsrechte zandruggen bepalen 
plaatselijk het landschap van Noord- en Mid-
den-Limburg en het uiterste oosten van Bra-
bant. Het zijn de bedden van de Koningin der 
groenten: de asperge. 
Tot eind juni lokt de zon het witte goud uit de 
aarde. Voor de teler van Lekkere Asperges is 
een opwindende tijd aangebroken.

Lekkere

Asperges
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Teun en Marietje Broess telen in Overloon asperges van top-
kwaliteit. Vandaar de bedrijfsnaam: Lekkere Asperges. “Me-
dio februari is het seizoen begonnen met het opbouwen van 
de ruggen en het zetten van de tunnels. In dat deel van het 
veld komen de vroege asperges uit. Zodra de kop een barst 
in het zand heeft gemaakt, wordt de asperge uitgegraven en 
gestoken”, vertelt Teun. 

Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag 
van april, maar telers willen natuurlijk zo vroeg mogelijk zijn. 
Ooit kan het al half maart. Is het eenmaal zo ver, dan verschij-
nen overal langs de weg bordjes met de tekst  ‘Asperges’ of 
‘Spargel’. De tijd voor heerlijke aspergegerechten is begon-
nen. Op 24 juni, de feestdag van Sint Jan, is het weer voorbij 
en wordt de plant  rust gegund voor het volgende seizoen. 
Ergens eind november wordt het doorgeschoten loof gekort 
en als voeding achtergelaten tussen de ruggen. 

Aanpoten:
Daar denken Teun en Marietje nu nog niet aan. Nu de eerste 
asperges van het veld komen, is het aanpoten op het bedrijf.
“De asperges komen binnen en worden afgewogen. Ze wor-
den gekoeld in water en vervolgens in de sorteermachine 

gewassen en op maat gesneden. Vervolgens worden ze ge-
sorteerd op kleur, dikte en kromming. Dat gebeurt via een 
camera die op een computer is aangesloten. Hij verwerkt tot 
zes asperges per seconde.”
De machine is een bijzondere investering. “Pas enkele bedrij-
ven maken er gebruik van. We hebben hem aangeschaft om 
mooie, uniforme producten bij elkaar te krijgen. De smaak 
is al geweldig, maar het oog wil ook wat. Dat kan deze ma-
chine.”

Lekkere Asperges levert aan diverse zeer gerenommeerde 
restaurants en aan winkels en heeft daarnaast huisverkoop. 
Iedereen kan er dus van genieten! Desgewenst worden de 
asperges geschild. “Onze asperges zijn super. Waar dat aan 
ligt? We hebben hier hele losse bosgrond. Onze asperges 
hoeven niet te ‘werken’ om boven de grond uit te komen. 
Dan worden ze niet zo taai en waarschijnlijk ook minder bit-
ter. Onze asperges staan bekend als zoet. 
Een heuse lekkernij!”

Teun en Marietje Broess
Stevensbeekseweg 12a 

5825 JC  Overloon 
T (0485) 38 16 87 

www.broess.nl  - info@broess.nl
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Geschiedenis
In eerdere uitgaven schreef ik al over de geschiedenis van de 
asperge; nu kijk ik slechts een halve eeuw terug. In de zes-
tiger jaren van de vorige eeuw dacht men, culinair gezien, 
heel anders over de asperge. 
Regelmatig kijk ik in oudere kookboeken zeker in die boe-
ken die ook nog achtergrond informatie geven en dan vind 
je soms  een verrassende kijk op of benadering van produc-
ten. Zo las ik onlangs een artikel in Mediterane Culinaria over 
asperges uit Navarra, Spanje. Deze culinaire benadering van 
toen wil ik graag met jullie delen.

ASPERGES uit NAVARRA  
De oude Egyptenaren beschouwden asperges als een go-
denspijs, zoals hiërogliefen uit het rijk der farao’s bewijzen. 
De Romeinse censor en schrijver Cato prees de � jne groente 
als blandimentum gulae (‘gehemelte vlijer’). Landgenoot en 
keukenmeester Apicius nam de asperge als eetlust opwek-
ker in zijn recepten op. Asperges met ei en peper wakkerden 
zelfs de zinnedrift aan, zo meende hij. Plinius sloot zich daar-
bij aan en sprak van ‘Venus-groente’, wat bij een echte orgie 
niet mocht ontbreken. In de middeleeuwse keuken was geen 
plaats voor zulke zondige stengels. Lange tijd overleefden 
ze alleen binnen kloostermuren als kruid tegen reumatiek, 
hartklachten en huidaandoeningen. Pas 
in de 17e eeuw kreeg de plant weer aan-
zien als groente in Europa. Lodewijk XIV, 
de Zonnekoning schijnt er verzot op ge-
weest te zijn en toen de Bourbon Filips 
V in 1700 de Spaanse troon besteeg, be-
tekende dat ook op het Iberisch schier-
eiland eerherstel voor deze ‘vorstelijke 
groente’. 

De beroemdste witte asperge van Span-
je komt tegenwoordig uit Navarra. De 
tere groente doet het prima op het losse 
spoelzand van de Ebro-vallei, omdat de 
warmte van de zon goed in de grond 
doordringt en het water gemakkelijk 
wegstroomt. Om stralend witte asperges te krijgen wordt 
de grond tot een heuvel boven de jonge loten opgehoogd. 
Zo komen ze niet in contact met zonlicht en verkleuren hun 
koppen niet (eerst paars, dan groen). De kleur zegt overigens 
niets over de kwaliteit van de groente. In Frankrijk en enkele 
delen van Spanje heeft men juist liever de groene asperge, 
omdat die sterker smaakt dan de witte soort. Hier en daar 
is ook nog de geurige wilde asperge. In Navarra steken de 

tuinders het witte goud tussen april en juni. De oogst is net 
als vroeger nog steeds handwerk en in menig bedrijf wor-
den de loten ook nog met de hand geschild. Het keurmerk 
‘Navarra- asperge’ (espárrago de Navarra) is alleen wegge-
legd voor geheel witte, zeer malse loten zonder draden.
Het grootste deel gaat na de oogst linea recta naar de con-
servenindustrie, want ingeblikte asperges uit Navarra gel-
den in heel Spanje als delicatesse. Gewild en dus duur zijn 
vooral de forse exemplaren met een doorsnee van meer dan 
3 cm. Maar ook verse asperges verschijnen de laatste jaren 
steeds vaker in de keuken. Let bij het kopen op het volgen-
de: vers gestoken asperges hebben een gesloten kop en een 
vochtig, licht snijvlak. De loten piepen als u ze langs elkaar 
wrijft en laten zich gemakkelijk breken. De asperges moeten 
mooi wit zijn; een gelige kleur betekent dat ze al een tijdje 
geleden gestoken zijn en van binnen misschien houtig zijn. 
Verse asperges kunnen, gewikkeld in een vochtige doek, in 
de koelkast gemakkelijk drie tot vier dagen bewaard wor-
den. Was voor het bereiden de asperges, maar week ze in 
geen geval. Witte asperges dient u te schillen: zet het mes of 
de aspergeschiller ongeveer 2 cm onder de kop en schil van 
boven naar beneden. Snijd het houtige uiteinde af. Malse 
groene asperges hoeven meestal niet geschild te worden. 
U kunt asperges het best in bosjes 10 tot 15 minuten koken 
in water met wat zout. Een snu� e suiker versterkt het aroma. 
Van de smaak gaat het minst verloren als u de tere stengels 
rechtop in een hoge, smalle pan zet. Laat de toppen daarbij 
boven het water uitsteken: dan worden ze niet te zacht. As-
perges bestaan voor bijna 95 procent uit water en bevatten 
slechts 15 calorieën per 100 gram. Ze zijn rijk aan vitamine 
A, B en C en aan calcium, kalium, fosfor en foliumzuur. In de 
toppen bevindt zich de hoogste concentratie aan bouwstof-
fen. Door het hoge gehalte aan asparaginezuur en kalium-
zouten zijn asperges urinedrijvend, reinigen ze het bloed en 
bevorderen ze de spijsvertering. In de traditionele Spaanse 
keuken vinden we nauwelijks oorspronkelijke aspergere-
cepten. Men eet de groente meestal met wat vinaigrette of 
als espárragos con dos salies (asperges met twee sausen): bij 
de gekookte asperges serveert men een lichte, met toma-
tensap gekleurde mayonaise. Alleen de moderne gastrono-
mie waagt zich weer aan verse asperges (meestal naar Frans 
voorbeeld).

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de blik asper-
ge en dan ook nog de hele dikke het meest gewaardeerd. 
Nu vinden we de kwaliteit en versheid net zo belangrijk als 
toen. Alleen de vorm en bereiding heeft in de gastronomie, 
naar mijn idee, gelukkig een � jnere en culinaire beleveing 
gekregen. Een mooie witte asperge van ongeveer 20 tot 22 
mm. dik, heerlijk gekookt met boter, olijfolie, foelie en iets 
zout zijn toch de lekkerste.
Een koninklijke groente met “bite” daar kun je van genieten.
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Limgroup, de nieuwe naam voor Limseeds
Limseeds is een naam die staat voor innovatieve rasontwikkeling van asperge. De naam Limseeds her-
bergt de naam van de Provincie Limburg, waar het bedrijf zijn ontstaansgeschiedenis kent en haar hoofd-
vestiging heeft. Het woord “seeds” in de naam mag duidelijk zijn, een heldere verwijzing naar zaden. 
Sinds 2009 heeft Limseeds haar activiteiten uitgebreid met de veredeling van aardbeirassen en het onder-
zoek in stamontwikkeling voor de paddenstoelenteelt. De naam Limseeds dekt met betrekking tot “seeds” 
de lading niet meer. Zowel voor de paddenstoel als de aardbei geldt dat vermeerdering niet via zaden 
plaatsvindt. In 2014 zal de naam Limseeds daarom langzaam verdwijnen en zal de naam Limgroup in 
steeds meer uitingen zichtbaar worden. 
De naam Limgroup is de allesomvattende naam voor het veredelings- en onderzoeksbedrijf actief in as-
perge, aardbei en paddenstoel. Limgroup is een andere naam voor hetzelfde bedrijf, dezelfde mensen, 
dezelfde � loso� e en dezelfde drive om voor alle ketenpartners een substantiële bijdrage te leveren aan 
een verhoogde e�  ciëntie in voedselproductie.

Toprassen voor witte asperge:
Avalim    Backlim    Gijnlim    Grolim    Herkolim

www.limgroup.eu
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Jos Poell, de basis van het genieten

De uitgebreide Jos Poell range bestaat uit een ex-
clusieve selectie bladerdeegproducten welke als ba-
sis kunnen dienen voor uw culinaire ideeën. Om uw 
creativiteit te prikkelen hebben wij in samenwerking 
met Jan Marrees van restaurant Bretelli een bijzonder 
idee uitgewerkt.

Een overheerlijk gerecht, bestaande uit een blader-
deegbakje overdwars doorgesneden met verse Hol-
landse asperges, zalm en hollandaise saus.

Mocht u zelf nog ideeën hebben voor een lekker re-
cept, dan horen wij dat uiteraard graag.

Uitgebreide recepten kunt u vinden op onze website 
www.jos-poell.com

Bretelli, samenspel en genieten

De keuken van Bretelli combineert mediterrane en 
regionale specialiteiten, zoals asperges, vanuit een 
klassieke basis, met bescheiden gebruik van mo-
derne kooktechnieken, tot een gastronomisch ge-
heel.

Postbus 86 – 6000 AB Weert    Hoogstraat 8 -  6001 EV Weert
Telefoon: 0495 – 534805    Telefoon: 0495 - 452028
Email: info@jos-poell.com    Email: contact@bretelli.nl 
www.jos-poell.com     www.bretelli.nl 

Jos Poell & Jos Poell & 
Hollandse aspergesHollandse asperges
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Coop Walraven in Nijmegen blijft vernieuwen.

September 2013 hebben wij onze versafdelingen uitgebreid, nu kunnen wij een nog groter vers-
assortiment presenteren.
Van alle Coops in Nederland is onze groente- en fruitafdeling  de meest uitgebreide, van losse padde-
stoelsoorten, vele soorten kruiden tot de verse streek- en seizoensproducten, zoals asperges, aard-
beien en sinds vorig jaar ook biologisch geteelde pompoenen in het najaar. 

Walraven
M o l u k k e n s t r a a t  1 3  -  6 5 2 4  N A  N i j m e g e n
0 2 4  3 2 3  1 2  4 7  -  coop473@coop.nl

DAG VERSE

AANVOER

WELKOM BIJ DE GROOTSTE COOP VAN NIJMEGEN

Asperges met zalm en Hollandaisesaus
Ingrediënten:
800 g witte asperges
1 sjalotje
8 plakjes diepvriesbladerdeeg (10 x 10 cm)
1 eidooier
30 g boter
4 stukken zalm� let van ca. 150 g
peper
zout
1 zakje Hollandaisesaus
2 eetl. � jngehakte dille
 
Voorbereiding:
Snijd een stukje van de onderkant van de geschilde asper-
ges. Snipper het gepelde sjalotje. Laat de plakjes diepvries-
deeg ontdooien. Snijd met een scherp mesje acht vissen uit 

het bladerdeeg. Bestrijk deze met de eidooier die met een 
klein scheutje water is losgeklopt. Verwarm de oven voor op 
180ºC.
 
Bereiding:
Kook de asperges in lichtgezouten water in ongeveer 10 
minuten nét gaar. Verhit 20 gram boter in een koekenpan. 
Bak de stukken zalm� let op een matig vuur in ongeveer 8 
minuten nét gaar. Draai de � lets halverwege de baktijd om. 
Bestrooi ze met peper en zout. Smelt 10 gram boter in een 
sauspan en fruit de gesnipperde ui zacht en glazig. Maak nu 
de Hollandaisesaus in dezelfde pan volgens de aanwijzing 
op de verpakking. Roer de gebakken ui door de saus. Leg de 
bladerdeegvissen op een vel bakpapier. Bak ze in ongeveer 
6 minuten in de oven knapperig en goudbruin. Verdeel de 
warme asperges en de zalm� let over de borden. Giet de 
Hollandaisesaus over de asperges en de zalm. Strooi er dille 
over. Garneer het gerecht met bladerdeegvisjes.

Rudie Walraven, gaat zelf de boer op !
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Aardbeien Charlotte
Deze feestelijke taart kun je prima maken met een tulband 
vorm. Je krijgt dan een opening in het midden van de 
mousse die je kunt vullen met extra aardbeien.
Voor de mousse heb je nodig:  1/4 l. melk, 1/4 l. slagroom, 
een vanillestokje, 4 eigeel, 100 gram suiker en 6 blaadje 
gelatine (gebruik de dubbele hoeveelheid gelatine blaadjes 
voor een taart die makkelijk in punten te snijden is).
We hebben 1kg. aardbeien, een deel om door de mousse te 
scheppen en de rest als garnering.
Bij een Charlotte horen natuurlijk de gesuikerde lange ving-
ers.

Bereiding:
Week de gelatineblaadjes in een kom met koud water.
Breng de melk met de helft van de room en de vanille aan 
de kook. Roer het eigeel met de suiker glad en giet daar de 
warme vanilleroom langzaam bij. Haal wel het vanillestokje 
er uit. Houd de massa warm op een matig vuur, niet meer 
koken en blijven roeren. De massa wordt nu dikker en dan 
kan de uitgeknepen gelatine er in opgelost worden. Als de 
mousse begint op te stijven de rest van de opgeslagen room 
erdoor scheppen en kun je er nog extra stukjes aardbei bij 
doen. Nu de mousse in de koud gespoelde vorm af laten 
koelen en koel wegzetten. 

Als je de mousse afdekt met lange ving-
ers dan wordt dit straks de bodem.
Als de mousse stijf is, kun je deze op een 
schaal storten. Dompel de vorm even in 
heet water dan laat deze beter los.
De extra slagroom stijf slaan en dan om 
de mousse smeren. Hier kun je de lange 
vingers in vast plakken. Vul het gat en 
de rand nog met aardbeien en slagroom, wat poedersuiker 
op de aardbeien en klaar is de feestelijke taart. 

Hollandse aardbei      met een vleugje Italië

Dit volmaakte zomer dessert is gemakkelijk en snel te ma-
ken. Wat je nodig hebt zijn: 2 flinke sappige sinaasappels, 
1kg. aardbeien, 100 gram suiker en 0,6 dl. mandarijnen 
likeur.  Wel heb je nog minimaal een uur afkoeltijd nodig.
Bereiding:
Maak de aardbeien schoon en snijd ze in stukjes. Schil de 
sinaasappels en snijd het vruchtvlees tussen de vliesjes uit. 

Doe dit boven de schaal waarin je serveert dan gaat er niets 
van het sap verloren. Meng de suiker met de aardbeien en 
schep ze bij de sinaasappel partjes. Roer de likeur erdoor en 
zet het minstens een uur in de koelkast.
Serveer dit ijskoud in een klein schaaltje of glas. Heerlijk 
buiten genieten van een late warme zomeravond met aard-
beien.

Aardbeienjam
De smaak van de zomer in een pot zelfgemaakte jam.
Voor 1,5 kg jam zijn nodig: 1kg. aardbeien, 900 gram kristal-
suiker en sap van 2 citroenen.
Doe de aardbeien en de suiker in een grote kom en laat ze 
een nacht afgedekt staan. Schep de volgende dag de aard-
beien met het sap en de suiker in een ruime pan en voeg het 
citroensap toe. Breng het geheel geleidelijk op een laag vuur 
aan de kook en blijf roeren tot de suiker geheel is opgelost.  
Kook deze aardbeien 10 tot 15 min.  en laat ze afkoelen. Als 
er na 3 tot 4 minuten rimpels in de bovenlaag komen is de 
jam klaar.  Doe de, nog warme,  jam in gesteriliseerde potten. 

Vul ze tot de bovenrand en sluit ze goed af. Goed verwerkte 
potten jam kunt u op een donkere, koele plek wel tot een 
jaar bewaren. Geniet van die zomerse  traktatie !
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PANNINGEN
Aspergeboerderij Sonnenschein, Nobisstraat 6, 
tel. 077 306 0775 - Maandag t/m vrijdag verkoop uit auto-
maat. Op zaterdag huisverkoop van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur. www.aspergeboerderijsonnenschein.nl
Engels Asperges, Beekstraat 58, tel. 077 307 65 34 - Huis-
verkoop: ma t/m vr van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur.  Ook geschilde asperges verkrijgbaar
HELDEN
Teboza bv, Zandberg 15, tel. 077 307 1444
Huisverkoop: do en vr van 9.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 
9.00 tot 13.00 uur. www.teboza.nl
J.v. Mullekom, Keup 4a  tel. 06 250 627 34
Tijdens het aspergeseizoen de gehele week.
KESSEL
Mts. Slots, Dijk 7a, tel. 077 462 2290
Huisverkoop: ma t/m za van 13.00 tot 17.00 uur.
P. van den Beuken, Keizersbaan 16, tel. 077 462 2708
Huisverkoop: iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur.
BERINGE
Luc Linders, Groeze 11, tel. 06 15370192

Huisverkoop: ma t/m za van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 16.00 uur.
Mts. Peeters, Kaumeshoek 6b, tel. 077 307 6789 - Huis-
verkoop: zelfbediening vanuit een koelkast.
Tilla's bv, Peelstraat 84, tel. 06 122 544 84
Huisverkoop: dagelijks uit automaat. www.tillasbv.nl
van Rijswijck VOF, Koelenweg 3, tel. 06 212 801 32 - Huis-
verkoop: ma t/m za van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 
17.00 uur. Ook geschilde asperges verkrijgbaar
ALS U VOORAF EVEN BELT KUNT U VOOR HEERLIJKE VERSE 
ASPERGES TERECHT BIJ: 
Mts. H. & M. Lemmen- van Nierop, Loo 18 te Panningen, tel. 
077 30 608 20 - Huisverkoop bij aanwezigheid.
Neessen Aardbei- en Aspergeplanten, Vliegertsdijk 8 te Gra-
shoek, tel. 077 307 1011 - Huisverkoop op aanvraag.
www.neessen.nl
A.J. Wulms, Roode Eggeweg 11 te Kessel, tel. 077 462 29 51
Huisverkoop bij aanwezigheid.
Mts. Jeuken- van Rijt, Laagheide 7 te Panningen, tel. 077 465 
73 03 - Huisverkoop liefst na telefoni-sche afspraak.

OVERIGE LEDEN VAN HET ASPERGEGILDE PEEL EN MAAS:
Mts. J. en H. Duijf, Asperge en aspergeplanten, Korte Heide 2 te Maasbree, tel. 077 465 23 42 - R&I Asperge, Baarloseweg 
53a te Helden, 06 29 13 66 63 - Hefra Asperge, Rootsdijk 4a te Panningen, tel. 06 25 21 72 11 www.hefra-asperge.nl - Tuin-
derij Reinders- Bruynen, Eelserstraat 23 te Beringe, tel. 077 30 76 884 - Mts. Teeuwen, Hazenakkerweg 6 te Helden, tel. 077 
307 34 93 - Mts. T. & V. Rooijakkers, Dekeshorst 12b te Maasbree, tel. 06 186 920 25 - Mts. Steeghs, Slinkstraat 8 te Pannin-
gen, tel. 077 307 54 94

 VOOR HEERLIJK VERSE ASPERGES KUNT U TERECHT BIJ:

Het AspergeGilde Peel en Maas is een uniek samenwerkingsverband 
van 21 aspergetelers uit de gemeente Peel en Maas, de aspergeregio 
bij uitstek! In de gemeente Peel en Maas ( Helden, Kessel, Maasbree 
en Meijel ) wordt al decennia lang met liefde en vakmanschap as-
perges geteeld. Het AspergeGilde verbindt diverse partijen in de re-
gio om gezamenlijk asperges uit Peel en Maas te promoten. U bent 
altijd van harte welkom om met ons te genieten van de smakelijkste 
groente uit Peel en Maas.

www.aspergegildepeelenmaas.nl
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De Koningin van de groente 
ontmoet  het Keizerlijk rundvlees

Stoer en trots staat hij in de wei: de Wagyu. Een Wagyu rund 
is namelijk niet zomaar een koe. Het is een keizerlijke koe die 
volgens Japanse traditie wordt gevoederd en gemasseerd. 
Dat levert namelijk het heerlijkste vlees op. De Wagyu Farm 
ontrafelt de geheimen van het exclusieve en smaakvolle 
rundvlees. Een rondleiding of excursie is de unieke gelegen-
heid om het malse vlees te proeven!
Bianca & Jacquo Gerritsen-Slangen

In 1936 is grootvader Sjeng Slangen als pionier naar deze 
streek getrokken om een gemengd boerenbedrijf te begin-
nen. Hij kreeg met zijn vrouw Maria 12 kinderen. De jongste, 
Jan Slangen, is in 2004 begonnen met Wagyu runderen en 
de boerderij werd Wagyu Farm. De oudste van zijn 4 kin-
deren, Bianca Gerritsen-Slangen heeft met haar man Jacquo 
in 2011 de stap gezet om de boerderij over te nemen. Per 
01-01-2014 zijn ze met hun gezin de trotse eigenaren van 
Wagyu Farm!
Inmiddels staan Jacquo & Bianca voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en continuïteit.
Zij leveren Wagyu vlees aan horeca, groothandel en consu-
ment in Nederland en daarbuiten. Dit Wagyu vlees komt 
veelal van onze eigen Wagyu runderen die op onze boerderij 
te bezichtigen zijn. We verwelkomen u graag op onze boer-

derij voor een rondleiding, excursie, kookworkshop, verga-
dering of anderszins!

De Legende van de Wagyu
Aan de rand van het landelijk gelegen Limburgse Veulen ligt 
de Wagyu Farm. Hier lopen de keizerlijke koeien, de Wagyu’s 
rond. De geschiedenis van de Japanse runderen gaat eeu-
wen terug. Naar de tijd dat ze gebruikt werden als lastdier en 
niet voor hun vlees. Nu worden deze prachtige zwart bruine 
runderen volgens Japanse traditie gevoederd en gemas-
seerd. En dat zorgt voor heerlijk mals en zeer exclusief vlees. 
De Wagyu Farm is de enige fokkerij in Nederland waar de ge-
heimen van het vlees ontrafeld worden. Loopt het water al 
in de mond?
Wil je op onze Wagyu Farm deze geheimen ontdekken, 
reserveer gerust een excursie of rondleiding.

Eijkenhofweg 7
5814 AM Veulen-Venray

 +31 (0)478 - 541 257
info@wagyufarm.nl
www.wagyufarm.nl
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In Nijmegen is restaurant Claudius al 44 jaar een vertrouwd 
gezicht. Frans en Ingrid Kuiken hebben samen met Jos Tebarts 
een reputatie opgebouwd waar binnen- en buitenlandse gas-
ten op kunnen vertrouwen.
Blikvanger in het warm ingerichte restaurant is de houtskool-
grill waar het vlees, dé specialiteit van ”Claudius”, wordt be-
reid. Het wagyu-vlees is niet meer van de kaart weg te denken. 
Vergezeld van een goed glas wijn uit de zeer uitgebreide wijn-
kelder en de gastvrijheid maakt uw bezoek aan Claudius een 
memorabele ervaring.

Restaurant ”Claudius” 
Bisschop Hamerstraat 12, Nijmegen.

024 322 14 56
www.restaurantclaudius.nl 

facebook.com/restaurantclaudius

Asperge, een van de eerste lente smaken, zij heeft niet zoveel 
nodig, zoals ook het Wagyu vlees,  2 mooie producten om te 
combineren, de smaak in ere houdend met spannende, ver-
nieuwende, uitdagende uitstapjes.
Naast producten van de Wagyu farm worden in onze keuken 
veel meer eerlijke streekproducten verwerkt. Hotel & Brasserie 

de Zwaan is verplicht als lid van Euro-
Toques zo puur mogelijk en (h)eer-lijk 
te koken.  Dat lukt mede omdat ook 
onze streekproducenten achter hun 
product staan. Dat zie je en dat proef je.

De Heeren van Overloon  -  Ademt het echte Brabant ! 

Puur natuur en eerlijk. Het zijn de twee trefwoorden die res-
taurant De Heeren van Overloon, in het hart van Overloon, 
typeren. Theo en Marijke Wolters houden van Bourgondisch, 
warmte en gezelligheid. Ons idee van uit eten gaan is avond-
vullend genieten. Lekker even weg van de dagelijkse drukte, 
bij mooi weer in onze prachtige binnentuin.

 

Hotel Brasserie de Zwaan
Grote markt 2a-4

5801 BL Venray
 +31 (0)478 513400

info@hotel-de-zwaan.nl
www.hotel-de-zwaan.nl

Restaurant de Heeren van Overloon | 
Irenestraat 1

5825 CA  Overloon
0478 642227

Info@heerenoverloon.nl
www.heerenoverloon.nl
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Rijksweg 35b
Milsbeek
0485 530 400
06 51 28 25 73

Bij ons kunt u terecht voor alle ingrediënten en ac-
cessoires voor het complete aspergediner: soepen, 
sauzen, asperge-servies, kookboeken, aspergewijnen, 
aspergepannen, enz.
Wij verzorgen originele relatiegeschenken.

Openingstijden voor de verkoop:
 ma t/m vrijdag     9.00 - 19.00 uur
 zaterdag     9.00 - 18.00 uur
 zondag   10.00 - 17.00 uur

ASPERGES

Zeesweg 26
5975 PP  Sevenum

06 52 09 32 08
Openingstijden do-vrij-zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur en op afspraak

www.passievoorvis.nl
Palingkwekerij - Rokerij - Proeverij - Winkel - Restaurant

Geniet in de Plasmolen-
se Hof en maak kennis 
met aspergeteler Berns. 
In samenwerking met 
Berns verzorgt restaurant 
de Plasmolense Hof een 
asperge-arrangement. 
In een gezellige en sfeer-
volle omgeving kunt u 
genieten van een middag of avond  “anders” uit.  Wij laten 
u op een verrassende manier genieten van de Koningin 
der groenten. Aan u de keuze om te komen lunchen of te 
dineren en dit eventueel te combineren met een bezoek 
aan Berns. U wordt ontvangen bij de aspergeboerderij. 
Daar krijgt u uitleg over de oorsprong van de asperge 
en de aspergeteelt. Een bezoek aan het aspergeveld ont-
breekt niet. En ... u mag zelf steken! 

Voor reservering en aanmelding belt u met 
de Plasmolense Hof  024 696 1597.

Kom alles te weten over het witte goud. 

Rijksweg 203 - 6586 AA  
Plasmolen

024 696 15 97
www.plasmolensehof.nl

Ko�  ehuus Ons Moe is gelegen 
in het hart van het brabantse 
dorp Oploo. Oploo is een karak-
teristiek dorp van de Gemeente 
Sint Anthonis en heeft mooie 
bezienswaardigheden zoals een 
watermolen en een windmolen. 
Diverse wandel- en � etsroutes lopen door en langs het dorp. 
In ko�  ehuus Ons Moe kun je genieten van een heerlijk bakje 
ko�  e in diverse smaken. 
Vanaf de buitenzijde lijkt het een normaal ko�  ehuus, maar 
eenmaal binnen, beland je in een ruimte die 50 jaar terug 
gaat in de tijd. Daar kent gezelligheid geen tijd zoals vroeger. 
Gezellige locatie voor familie-
dagen, feesten en partijen.
Welkom bij Ons Moe !

Grotestraat 10a - 5841 AB Oploo - 06 12 88 11 22
Open: 10.00 – 20.00 uur. Na 20.00 uur op reservering.
Woensdag gesloten
www.ko�  ehuus-onsmoe.nl
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ASPERGEASPERGEASPERGE
Restaurants

www.aspergemagazine.nl

Luif Aete & Drinke 
Oude Markt 30  - 5911 HH Venlo - 077 320 725 9
info@luif-venlo.nl - www.luif-venlo.nl

 

Bij Ties
Kerkplein 5 - 5446 AX  Wanroij - 0485 47 10 67
info@bijties.nl - www.bijties.nl

B R I E N E N
A A N  D E  M A A S

Brienen aan de Maas
Grotestraat 11 - 5855  AK  Well
0478 501 967
info@renebrienen.nl - www.renebrienen.nl

Restaurant La Casquette 
Rijksweg 14 Milsbeek 
0485 – 542400
info@lacasquette.nl - www.lacasquette.nl
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In deze restaurants eet u de lekkere dagverse asperges.
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Nieuwe locatie voor restaurant Carte Blanche
Klooster Elsendael, tot voor kort de Cas Spijkers Academie 
in Boxmeer, wordt de nieuwe locatie voor restaurant Carte 
Blanche, tot nu toe gehuisvest in Rijkevoort.

De eigenaren van Carte Blanche, Martijn ten Brinke en Ruud 
Westerveld, geboren en getogen te Boxmeer, gaan het avon-
tuur aan door te verkassen van het oude Boerenbondsge-
bouw naar het voormalige Klooster Elsendael.

Met het concept van het Frans georiënteerde restaurant krijgt 
Boxmeer er weer een culinaire beleving bij. Hier kun je genie-
ten van een wekelijks wisselend en ver� jnd menu met Franse 
versproducten. Gasten geven aan hoeveel gangen ze willen 
eten en geven de chefkok Carte Blanche.

Op de nieuwe locatie is tevens een hotel gevestigd. 
Er is de mogelijkheid om na een ‘hemels’ diner te blijven 
overnachten in kloostersferen. Ook kunnen er weer huwelij-
ken voltrokken worden in de Kloosterkapel, die circa 350 jaar 
geleden gebouwd werd.

Restaurant Carte Blanche onderscheidt zich door haar pro-
ducten zelf vanuit Rungis, de grootste Europese versmarkt 
nabij Parijs, te selecteren en op te halen.
 “Goede producten zijn de basis. Een topgerecht valt of staat 
met de kwaliteit van de ingrediënten”, aldus Martijn ten Brinke, 
culinair brein achter Carte Blanche.

Dr. Peelenstraat 6
5831 EG Boxmeer

06 415 38 004
06 443 90 526



De Brabandse chefkok René Brienen is opgegroeid tus-
sen de aspergevelden en vindt dan ook nog steeds dat 
de Hollandse asperges de mooiste en zeker de lekkerste 
zijn. De mooie, rechte en hagel witte asperge zo van het 
land naar de keuken om dan met veel passie  verwerkt 
te worden in smakelijke gerechten. Hier van onze eigen 
gronden komen de meest malse asperges met een pure 
smaak. Ik hoor René al roepen: ”smerig lekker!”

René houdt van eerlijke, smaakvolle, seizoen- en streek-
producten.  De asperge is, bij uitstek, daar een prachtig 
voorbeeld van.  In zijn loopbaan als topkok heeft hij de 
asperge steeds meer leren waarderen hij is deze gaan 
koesteren. Zo kan hij u, als gast van restaurant Brienen 
aan de Maas, laten genieten van prachtige gerechten met 
sublieme smaken die de asperge zeker tot zijn recht laten 
komen.
In 2010 werd Restaurant Brienen aan de Maas uitgeroepen 
tot het asperge restaurant van het jaar. Dat gebeurt niet 
zo maar daar moet je enthousiast voor zijn en uitblinken 
in de bereiding van asperges en dat doet Brienen. In 
2013 bleef Brienen niet onopgemerkt en kwam hij bij De 
Wereld Draait Door om zijn hooikist-ham met asperges 
live te bereiden en te laten proeven.  Met dit  favoriete 
recept haalde hij dan ook de landelijke media. 
De ham in een hooikist laten garen is een tijdrovende 
techniek maar zekere de moeite waard en het resultaat op 
je bord is ongekend smaakvol.  René stoomt de asperge 
graag vacuüm  zonder toegevoegd vocht, zo gaat er niets 
verloren van mineralen en vitaminen.  De asperge houdt 
zo een bijzonder bite en blijft zeer smaakvol.  Natuurlijk is 
hij creatief en een gebakken asperge met een stuk  witvis 
en een plak ganzenlever zijn niet te versmaden. 

Voor dit seizoen heeft hij een prachtig stuk varkensbuik 
gegaard met de geur en het aroma van het Maasduinen 
hooi. Naar Toscaans voorbeeld met veel heerlijke verse 
kruiden als rozemarijn en tijm. De Porcetta, uit Well, is 
na garing afgebrand met honing en gerookt op een Big 
Green Egg met nog wat extra Maasduinen hooi.  Na het 
aansnijden worden de plakken porcetta nog even gegrild 
en afgelakt met gekarameliseerde jus van honing en grap-
pa voor u die geserveerd krijgt met die heerlijke asperges.

Zijn liefde voor de asperge en zijn passie in de keuken zijn 
een omweg waard. 

Grotestraat 11
5855  AK  Well
0478 501 967
www.renebrienen.nl

B R I E N E N
A A N  D E  M A A S
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ARDWORKS

Steel, Stone & Concrete zijn de ingrediënten voor de unieke 
Ardworks elementen. Door de combinatie van RVS, staal, 
natuursteen & beton ontstaan industriële ontwerpen welke 
naadloos aansluiten op de huidige trend van duurzaamheid 
& tijdloos design.

Alle materialen zijn eindeloos te combineren in diverse vor-
men en afmetingen. Ardworks’ elementen zijn voor in- en 
outdoor geschikt en bovendien jarenlang bestand tegen 
alle weersinvloeden.

In samenwerking met ontwerpers zijn designs ontwikkeld 
die perfect passen in een zakelijke omgeving. De elemen-
ten geven een stoer karakter aan kantoortuinen, entrees, 
ontvangst- en vergaderruimtes. Maar ook voor bij thuis en 
zeker voor uw buitenkamer hebben wij een stijlvolle tafel.

Een impressie van Ardworks’ unieke elementen vindt u op 
de website: www.luxetuintafels.nl en wilt u ze ervaren, be-
zoek dan Gassel en beleef de exclusieve natuurstenen tafels 
gepresenteerd in een natuurlijke omgeving.   

Graag verhogen wij de uitstraling van uw ruimte!

Ard Bardoel
Ardworks B.V.

Zondag 25 mei bent u van harte welkom in 
de tuin van de smaak voor de presentatie van 
Ardworks unieke elementen.

ARDWORKS
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Opening Aspergeseizoen bij 
restaurant Bolenius 

in Amsterdam
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Bijzondere aspergerassen voor
teler, handel, verwerker en consument.

De mooiste, de witste,
de lekkerste:
Cumulus asperges

Bejo Zaden B.V. 
Trambaan 1 
1749 CZ Warmenhuizen
Nederland
T 0226 - 39 61 62 
E info@bejo.nl

14-9073 Asperge 190x277mm.indd   1 10-03-14   14:17
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Aspergerisotto met kruiden

Schil de asperges en verwijder de 
houterige uiteinden. Kook de uitein-
den met de schillen in gezouten wa-
ter met wat boter, suiker en zout. Naar 
keuze met een stukje foelie.  Kort koken 
anders wordt het bitter. Snijd de as-
perges in stukken van 5 cm en kook ze 
5 minuten mee. Haal de stukken eruit 
en meet 6,5 dl. kooknat af. Snipper de 
sjalotten. Verhit de olie in een pan en 
fruit de sjalotten. Voeg de rijst en het 
laurierblaadje toe en roer tot alle kor-
rels met olie zijn bedekt.  Voeg de wijn 
en 2 dl. kooknat toe en roer tot alle 
vocht is opgenomen. Voeg het rester-
ende vocht beetje bij beetje  toe. Roer 
de asperges en doperwten na 10 mi-
nuten erdoor. Roer tot slot de kruiden 
en de resterende boter erdoor. Breng 
de risotto op smaak met wat peper en 
zout. Strooi er nog lekker veel Parme-
zaanse kaas over.  

Voor 4 personen: 500 gram witte as-
perges,  peper en zout, 20/30 gram bo-
ter, 1 tl suiker, 2 sjalotten, 3 el olie, 200 
gram risottorijst, 1 laurierblaadje, stukje 
foelie, 50 ml witte wijn, 100 gram dop-
erwten, 2 el � jngehakte peterselie en 
kervel en vers geraspte Parmezaanse 
kaas. 

Kipfi let op aspergeragout

Schil de asperges en verwijder de 
houterige uiteinden. Kook de asperges 
in water met wat suiker, zout, een stukje 
foelie en een klont boter beetgaar. Schil 
de winterwortel en snijd hem, en de 
courgette, in kleine blokjes. Blancheer 
beide groente kort en laat ze uitlekken.
Bestrooi de kip� lets met zout en pep-
er. Verhit de rest van de boter in een 
koekenpan en bak de � lets 5 minuten 
op matig tot hoog vuur. Keer ze en bak 
ze nog enkel minuten. Houd ze warm
Snipper de sjalotten en bak ze in het 
braadvet. Warm de groenten en as-
perges mee. Blus het mengsel af met 
azijn en laat inkoken. Voeg de slagroom 
toe en breng op smaak. Serveer het 
vlees op de aspergeragout en strooi er 
de bieslook over. 

Voor 4 personen: 750 gram witte as-
perges, peper en zout, suiker, foelie, 3 
el boter, 200 gram winterwortel, 200 
gram courgette, 4 kip� lets, 2 sjalotten, 
1 el balsamicoazijn, 1,5 l slagroom, vers 
gesneden bieslook.

Gekaramelliseerde asperges 
met aardbeien en vanille-ijs
Schil de asperges en verwijder de 
houterige uiteinden. Snijd ze schuin 
in stukjes van 2 tot 3 cm. Verwijder de 
kroontjes van de aardbeien en snijd 
deze (afhankelijk van het formaat) in 
tweeën of vieren. Kook de asperges 
in wat water met suiker en zout in 5 
minuten beetgaar. Laat ze in een zeef 
uitlekken.  Smelt de boter op matig 
vuur. Voeg de suiker toe en laat deze 
al roerende karamelliseren. Blus af met 
sinaasappelsap en laat het vocht wat 
inkoken. Doe de stukjes asperge erin en 
laat ze enkele minuten licht karamellis-
eren. Schik de aardbeien met asperges 
en vanilleijs op een bord en garneer, 
naar keuze, met een blaadje munt.

Voor 4 personen: 500 gram witte as-
perges, 250 gram aardbeien, snu� e 
suiker en zout, 40 gram boter, 4 el � jn 
suiker, 4 el. sinaasappelsap, vanille-ijs 
en blaadjes munt.

1 el balsamicoazijn, 1,5 l slagroom, vers 
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culinair, feestelijk en zakelijk  

 Alles onder een pet !

Aan de Rijksweg tussen Nijmegen en Venlo in Milsbeek ligt restaurant 

La Casquette 
waar chef-kok Hans Drost en gastvrouw Lineke van Schooten u graag 
culinair verwennen. Culinair genieten met seizoen- en streekproducten.Re
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De naam op de gevel heeft alles te maken met de geschiedenis 
van het pand en haar vroegere eigenaren. De boerderij is in 1938 
gebouwd door de familie Thissen en zij stonden ook bekend als 
De Petjes. Er werd gekozen voor de Franse naam La Casquette 
(spreek uit: La Kasket) wat de pet betekent. De basis van de keu-
ken is Frans met een mediterrane inslag.  Hans was als Chef-kok 
werkzaam bij diverse gerenommeerde restaurants. Hij heeft een 
eigen hotel/restaurant gehad in Frankrijk maar sinds een paar jaar 
heeft hij weer Nederlandse bodem onder zijn voeten. Hij en de 
Arnhemse Lineke, een op en top gastvrouw, zagen een restaurant 
in een oude boerderij wel zitten.
Het zeer smaakvol ingericht restaurant is niet alleen geopend voor 
diners, maar ook voor een kop koffie met gebak of een goed glas 
wijn en handgemaakte hapjes. Gezellig op zondagmiddag bij het 
knapperende haardvuur of heerlijk op het ruime terras. Doorde-
weeks kunnen bedrijven er prima terecht voor presentaties, verga-
deringen en de zakenlunch. Voor bruiloftsfeesten en partijen is het 
niet alleen een geschikte locatie, ze zullen er al het mogelijke aan 
doen om aan de wensen van u als gast te voldoen. 

In de keuken wordt altijd gewerkt met dagverse seizoens- en 
streekproducten en nu in het voorjaar staan die heerlijke asperges 
op de kaart.  Vraag maar naar het 5 gangen aspergemenu, dat is 
dan ook nog eens zeer laag geprijsd. Op de royale menukaart, die 
met de seizoenen mee wisselt, vind u alle gerechten voor een en 
dezelfde prijs. Dus veel makkelijker om te kiezen wat je echt lekker 
vindt. Ook de wijnkaart mag er zijn met voor elk wat wils en wijnen 
uit alle werelddelen.  Reserveer eens een lunch of diner en vraag 
om die speciale menu’s !

Restaurant La Casquette 
Rijksweg 14 Milsbeek 
dagelijks (behalve dinsdag) 
geopend van 11.00 –23.00 uur 
0485 – 542400

www.lacasquette.nl



Wat zullen we 
           erbij drinken?

Kijk op onze site!

Teboza levert

de (h)eerlijkste
Limburgse Asperges!

Sinds 1936

W W W . T E B O Z A . c O m

de (h)eerlijkste
Limburgse Asperges!

W W W . T E B O Z A . c
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Ambachtelijke slagers gaan terug in de tijd, terug naar 
het ultieme varkensvlees met kwaliteit en respect voor de 
natuur.

Slagerij Jansen den Drêjer in Boxmeer is de slager die de ge-
kookte, gerookte en schouderhammen van dit varkensvlees 
met respect en vakkennis verwerkt. Slagerij Arno de Best in 
Nieuw Bergen verwerkt niet alleen de hammen maar ook 
alle andere delen van dit  varkensvlees. Het zijn de varkens 
uit de Ardennen van de varkenshouderijen die de varkens 
ruimte geven. Varkens van de hoeve. Hier lopen de dieren 
vrij rond in de natuur en hebben mooie houten chalets om 
in te verblijven. De varkens zijn niet bang voor de mensen 
maar lopen gezellig knorrend rond. Door een aangenaam 
en langer leven in die vrije natuur groeit het varken minder 
snel, maar geeft het wel een steviger en smaakvoller stukje 
vlees. De varkenshouders worden met zorg uitgekozen. Ze 
moeten er immers achter staan en deze diervriendelijke en 
stressvrije methode handhaven.

De keuze van goede vleesrassen wordt zorgvuldig gemaakt 
en de zeugen hebben tijdens het werpen van de biggen een 
eigen chalet met strooisel om de kleine biggetjes zeker zes 
weken bij zich te kunnen houden en te voeden. Verder eten 
de varkens gras en in de buitentrog  vinden ze nog eens 
honderd procent vegetarische voeding. 
Deze voeding en een langzame groei zorgen voor meer ro-
ziger vlees, een vastere structuur, weinig tot geen geur en 
een langere houdbaarheid. 

De dieren hebben een aangenaam leven gehad maar ook in 

de fase van de slacht wordt er zorgvuldig met ze omgegaan. 
Zo worden de dieren in de nacht vervoerd en krijgen ze bij 
aankomst in de slachterij nog enkele uren rust. De verdere 
verwerking gaat volgens de hoogste normen van hygiëne, 
in alle rust en met geschoold personeel. Een onafhankeli-
jke keurmeester staat erbij om het vlees van elk varken te 
controleren. Alles gaat om de maximale kwaliteit. Van al het 
vlees is dan ook de slachtdatum en de varkenshouderij te 
achterhalen. Zo bent u zeker van een eerlijk stukje vlees.

De Ardenner varkens worden op bestelling  bij de am-
bachtelijk slager en naar zijn wensen geleverd. Dus geen 
onnodige slacht of overproductie. De ene slager koopt zijn 
producten kant en klaar en de andere slager maakt ze zelf 
volgens eigen receptuur. De Ardenner achterham die dub-
bel gerookt is met echt eikenhout en minstens 6 maanden 
gedroogd is wordt meestal gekocht. Maar de gekookte en 
gerookte ham die wordt veelal en zeker door slager Jansen 
den Drêjer en slager Arno de Best volgens eigen recept 
gekruid, gekookt en verwerkt. Ieder met zijn eigen manier 
van kruiden en dat proef je. Laat je verwennen met eerlijk 
varkensvlees.

Steenstraat  72  
5831 JH Boxmeer  
0485 57 17 14  
dendrejer@hetnet.nl

DAG VERSE

AANVOER

Raadhuisplein 3
Nieuw-Bergen
0485-341 367

info@debest.gildeslager.nl

www.debest.gildeslager.nl

Varkens met een staart 
en een plezierig leven.
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Luif Aete & Drinke 
Oude Markt 30  - 5911 HH Venlo - 077 320 725 9
info@luif-venlo.nl - www.luif-venlo.nl

Nostalgie Eten & Drinken
Dorpsstraat 10 - 5768 CE Meijel - 077 466 1031
info@nostalgieetenendrinken.nl
www.nostalgieetenendrinken.nl

In de herberg wordt al sinds 1890 onderdak geboden aan 
reizigers en handelslui. Na meer dan honderd jaar heeft 
deze markante plek midden in de Peel nog steeds dezelfde 
magie als toen. U kunt er tot rust komen en genieten van 
een van de vele specialiteiten van de Peel!

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35 - 5766 PC Griendtsveen - 0493 529 251
info@herbergdemorgenstond.nl 
www.herbergdemorgenstond.nl

Geniet van een hapje en drankje in de knusse hoeve. 
Bij de open haard of ’s zomers op het riante terras. 
Voor elk wat wils, van pannenkoek tot proeverij. 
De Hoijse Hoeve is gelegen in de prachtige bossen van 
het natuurgebied de Strabrechtse Heide.

Restaurant & Pannenkoekenhuis de Hoijse Hoeve 
Hoijerstraat 20 - 5711 PV Someren - 0492 331 475
info@hoijsehoeve.nl www.hoijsehoeve.nl

Van oudsher is Smakt bekend als Pelgrimsoord. Sinds de 
bouw van de St. Jozefkapel in 1699 komen vele bezoekers 
naar Smakt. ’t Pelgrimshuis is vanaf 1910 nauw verbonden 
met de bedevaart. Nu staat het restaurant bekend om haar 
streekspecialiteiten en gerechten uit grootmoederstijd.

Restaurant ‘t Pelgrimshuis 
St. Joze� aan 52 - 5817 AD Smakt - 0478 636 228
pelgrimshuis@hetnet.nl - www.pelgrimshuis.nl

Het heerlijke van de Peel aan de rand van Ospel. Geniet van 
ambachtelijk bereide pannenkoeken, vlees-, vis- en streek-
gerechten. Hierbij serveert men vele bijzondere bieren. Op 
zondag kan jong en oud onbeperkt  genieten van een groot 
dinerbu� et in De Piraterij.

Restaurant, Pannenkoekenhuis en Partijencentrum 
De Dorpsherberg 
Casseweg 1A - 6035 PP Ospel - 0495 64 13 56
info@dedorpsherberg.nl - www.dedorpsherberg.nl

Gevestigd in Theater de Maaspoort in Venlo maakt Luif 
Aete & Drinke uw theaterbezoek compleet. Het restaurant 
heeft een uitnodigende uitstraling en een sfeervol en warm 
interieur. Een heerlijke plek voor een kop ko�  e met Lim-
burgse vlaai, een verrassende lunch, een uitgebreid diner of 
een broodplankje voor bij de borrel. Als lid van het Gilde van 
Streekrestaurants brengen zij u graag al het goede uit de 
streek. Dit wordt op een eigentijdse manier gebracht waar-
door u op een smaakvolle en gezellige manier kunt genie-
ten van een (h)eerlijke avond uit.
De keukenbrigade onder leiding van chef-kok Sjoerd 
Korsten verwent u graag met ongeluiflijk lekkere gerechten.

Wij verzorgen uw lunch, diner, borrel, feest, bijeenkomst 
en dagje uit tot in de details. Kwaliteit, service en gastvrij-
heid staan daarbij hoog in het vaandel. Bijvoorbeeld in het 
a-la-carte restaurant. De basis van deze keuken is Neder-
lands Frans. Er wordt veel zorg besteed aan wat u geserveerd 
krijgt.
Proef de streek! De gerechten worden bereid met verse, 
natuurlijke ingrediënten. Op de wisselende en gevarieerde 
kaart krijgt het seizoen een speciale attentie en er wordt 
volop gewerkt met producten uit de streek. In de lente is 
er natuurlijk ruim aandacht voor de Koningin der Groente: 
oftewel de Asperge
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Om u te verzekeren van pure, echte producten uit eigen 
streek stellen wij ons aan u voor; 
Het Gilde van Streekrestaurants!

Het Gilde bestaat alweer heel wat jaartjes en heeft in de 
loop van de tijd verschillende vormen van samenstelling en 
naam gehad. Wat altijd wel is gebleven, is de passie waar-
mee de aangesloten restaurants met die heerlijke, smaak-
volle, seizoensgebonden producten de lekkerste gerechten 
voor u bereidt!

Toen vorig jaar de regio Venlo werd uitgeroepen tot Hoofd-
stad van de Smaak waren wij natuurlijk super trots. Zo 
konden wij heel Nederland laten kennis maken met de lek-
kerste producten uit de “Moestuin van Nederland” gelegen 
in Noord-Limburg en een gedeelte van  Oost-Brabant. Elke 
maand werden de seizoensproducten onder de aandacht 
gebracht. Wij als Gilde bleven daar niet bij achter en lan-
ceerden het eerste Regio-van-de-smaak-activiteit; “Het Gilde 
van Streekrestaurants kookt met…..”. Hierbij serveerde elk lid 
van het Gilde een streekgerecht of –menu waarin producten 
waren verwerkt die op dat moment op hun best waren. 
Dus zonder poespas gekweekt, geteeld of geschoten door 
de lokale jagers. Als u in één van de Gilde-restaurants zo’n 
gerecht/menu bestelde, kreeg u na a� oop het recept hier-
van mee, met daarbij een klapper  ‘Het Kookschrift’  waarin 
u ze kon opbergen en daarmee uw eigen Gilde-kookboek 
samenstelde.

Na dit succes hebben wij besloten om dit een vervolg te 
geven.  Het thema van dit jaar is;  Koken met …. de seizoenen! 
(Ook weer zo logisch….)

We starten uiteraard met De Lente. En als we lente zeggen 
proeven, ruiken en beleven we de start van het nieuwe keu-
kenjaar. We gooien de donkere dagen van ons af, wildtijd is 
voorbij. Het is nu tijd voor Limburgs lamsvlees, meiknolletjes, 
knapperige radijsjes, knalgroene peultjes, de eerste spina-
zie, kruiden die weer tevoorschijn komen in onze tuintjes. 
Maar bovenal hebben we het dan over de Koningin van alle 
groenten; De Asperge!
De koks hebben hun recepten weer samengesteld. U bent 
van harte welkom om te komen genieten van deze heerlijke 
gerechten en net als vorig jaar kunt u uw Kookschrift nog 
dikker maken met nog meer ”thuiskoken”-recepten.

Het Gilde heeft voor zijn trouwe gasten, de Vrienden van het 
Gilde, ook een pasje in het leven geroepen; De Vriendenpas. 
Met deze persoonsgebonden pas, op vertoon bij binnen-
komst van één van de Gilderestaurants, belonen zij u met 
een per restaurant verschillende ludieke actie.
Wilt u het hele jaar op de hoogte blijven van alle culinaire 
nieuwtjes en ontwikkelingen binnen het Gilde? Meld u dan 
aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dit kunt u simpel doen 
door op de  website www.streekrestaurants.nl op de home-
page of op de link ‘Nieuwsbrief’  de gevraagde gegevens in 
te vullen zoals uw naam en emailadres.

Gilde van Streekrestaurants, 
info@streekrestaurants.nl -  www.streekrestaurants.nl 

Het Gilde van Streekrestaurants kookt met de seizoenen mee…….
Streekrestaurant – streekproduct – seizoen – voorjaar – Asperge.

Logischer kunnen wij het u niet vertellen!
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Openingstijden
ma t/m vrijdag 9.00 12.30 - 13.00 tot 18.00 uur

zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Het Witte Huis
Houtsestraat 11 - 6613 AC  Balgoy

024 642 05 08

www.wittehuisbalgoy.nl

DAG VERSE

AANVOER

Groenten
Fruit

Diervoeders
Meststoffen

Zaaizaden

Aspergerie in Museum De Locht
   op zondag 4 mei 2014

Zuid-Oost Nederland is in ons land veruit koploper in de as-
pergeteelt. Dankzij de uiterst geschikte rulle zandgrond en 
het vakmanschap is de smaak en kwaliteit hier van topniveau. 
Maar wat weet u eigenlijk precies van dit edele product, dat elk 
jaar opnieuw het lentegevoel optimaal doet ontwaken? Zijn 
asperges nu echt zo gezond? Wat kunt u er allemaal mee in 
de keuken? Hoe worden ze geteeld? Al deze aspecten komen 
op De Locht uitvoerig aan de orde. Het onlangs vernieuwde 
Nationaal Aspergemuseum ligt precies in het centrum van de 
aspergecultuur.

Onder het motto “Laat u verrassen” kunnen bezoekers proe-
ven, kijken, ruiken en fluisteren over  het witte goud. Omlijst 
door passende muziek zijn er die dag een groot aantal activi-
teiten rond de Koningin van de groente. Zo is er een culinair 
preuvenement met aantrekkelijk geprijsde asperge-gerech-
ten van topkoks, een gratis proeverij van aspergesnacks en 
aspergevelouté. 
Het wijnmakersgilde Dionysos en Confrérie d’Asperge laten 
u passende wijnen proeven.  Aspergekweker Camps demon-
streert het wassen, sorteren en veilingklaar maken van het 
witte goud. 
Bezoekers, die zelf een keer asperges willen steken, kunnen 
dat doen onder deskundige begeleiding op het eigen asper-
geveldje. 
De kids kunnen zich uitstekend vermaken in het nieuwe kin-
derparadijs met mini-kermis en zij kunnen ook zelf brood bak-
ken. Uiteraard kunt u ook dagverse asperges kopen en deze 
keer kan dat ook zittend in de authentieke veilingbanken met 
de originele veilingklok. Recepten zijn volop gratis verkrijg-
baar. Dit jaar is er speciale aandacht voor asperge in de schil-
derkunst. 
Museum de Locht is open van 11.00 tot 17.00 uur 
en de demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Adres: Broekhuizerdijk 16D, 5962 NM Melderslo
A 73 Venlo – Nijmegen v.v. afslag 11, richting Melderslo
Tel: 077 – 398 7320     www.museumdelocht.nl

Als de koekoek roept, komt de asperge !
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De allereerste asperges van Jeuken zijn geplant in 1957 door 
de ouders en een oom van Peter Jeuken. Zij hadden in die 
jaren samen een gemengd bedrijf  met koeien, varkens en 
teelden groenten. Aan het eind van de jaren 70 heeft het vee 
plaats gemaakt voor meer groenteteelt als augurken, aard-
beien en preien. Na het behalen van zijn diploma aan de mid-
delbare tuinbouwschool in Venlo is Peter Jeuken gaan werk-
en in het bedrijf van zijn ouders en oom. Peter trouwt met 
Angelique de Swart en samen hebben ze het familiebedrijf 
in 1993  overgenomen.  In de loop van de tijd zijn ze gestopt 
met de augurkenteelt om zich nog beter te kunnen special-
iseren op de teelt van smakelijke aardbeien. Aan de Rosmo-
lenweg in Oostrum hebben ze nu een bedrijf met kassen en 
tunnels zodat daar de vroege asperges en aardbeien geteeld 
kunnen worden. Zo is het mogelijk dat er al aardbeien te 
koop zijn bij Jeuken vanaf eind april. Aansluitend volgen dan 
de buitenaardbeien aan de Stationsweg.  Onlangs hebben 
ze een kas in Well in gebruik genomen om nog meer vroege 
asperges te kunnen telen in meerdere soorten. Buiten zijn er 
verschillende asperge-percelen aangeplant, zodat ze nu ruim 
5,5 ha. asperges kunnen telen. Het seizoen loopt van ± 1 april 
tot 24 juni.
Wat voor Peter ooit klein begon, is inmiddels een begrip in 
de regio: Mts Jeuken de Swart, altijd vers! Verse producten 
en kwaliteit! Dat zijn de hoofdzaken die in dit familiebedrijf   
boven alles staan.  
De asperge is een bijzonder product.  Ieder jaar opnieuw 
geboren, elke keer weer hevig gekoesterd. Ook haar koos-
namen liegen er niet om: ‘Koningin der groente’, het ‘witte 
goud’, ‘points d’amour’, ‘parels van het land’. Peter Jeuken 
heeft er dan ook diverse kassen en percelen mee aangeplant. 
Na het steken en sorteren, liggen de asperges voor u klaar in 
de verswinkel waar u ook terecht kunt voor altijd verse  aard-
beien en de lekkere puur natuurjam van die aardbeien. 
Vers is waar we voor gaan en staan, zo vanaf het land bij u op 
tafel en niet anders dan vers gerijpt door het seizoen. In onze 
Verswinkel koopt u een gegarandeerd puur natuur-product. 
Loop gewoon eens binnen en laat u verrassen.

ASPERGES & AARDBEIEN

7 dagen 24 uur per dag

Altijd 
  Vers !

Maatschap Jeuken-de Swart
Stationsweg 82 

5807 AC  Oostrum
T 0478 582678

E info@jeukendeswart.nl

Openingstijden
Ma t/m Vrij 09.00 – 18.00 uur

Zaterdag 09.00 – 17.00 uur
Zondag gesloten 

E info@jeukendeswart.nlAltijd 
  Vers !

Na sluitingstijden  
vindt u ze in de 
automaat.
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Culinaire ontmoetingen
De eettafel en de keuken zijn altijd het middelpunt geweest 
in ons gezin en nog altijd komen we samen voor een goede 
maaltijd die we dan ook meestal samen koken. Twee van 
onze zoons, Max en Koen, zijn dan ook professionele koks 
geworden en de derde zoon Ron (elektro en brandmelding) 
staat dan ook graag met zijn broers in de keuken.

Max en Koen hebben beiden hun opleidingen en ervaringen 
opgedaan in verschillende toprestaurants. Restaurants 
die bekroond zijn met een of meer sterren door Michelin. 
Momenteel werkt Max bij Peter Gilmore, Restaurant Quay 
in Sidney, Australië. Een van de toprestaurants van Australië 
en staat vermeld in de top 50 van de wereld. Koen werkt 
als chef-kok bij Edwin Kats, de chef van restaurant Noble, in 
Chalet Royal. Beiden zijn altijd met koken bezig, ook als ze 
thuis komen, wordt er volop over het koksvak gesproken. 
Verse producten, seizoen gebonden en het liefst uit de 
regio bij kleine telers en producenten gehaald. Daar kun 
je mooie en smakelijke gerechten mee maken. Dat is hun 
passie en ook zeker de onze.

Zelf doen we dat ook, koken met regionale producten van 
het seizoen. Altijd zijn we op zoek naar een mooi en eerlijk 
product uit de buurt. Niets is dan ook mooier om met 
vrienden een smakelijke maaltijd te koken en er daarna van 
te genieten of dit nu eenvoudig en goed is of tot culinaire 
hoogte gaat, het blijft mooi en gezellig.

Deze passie willen we graag delen. 
Met twee vriendengroepen delen we deze passie al, maar 
bij een groep zijn er nog plaatsen vrij. Heb je belangstelling 
en houd je van koken en lekker eten, neem dan contact met 
ons op voor verder overleg.  Ben je met een groep vrienden 
en wil je ‘n keer koken, bel voor meer informatie.

Met culinaire groet, Elly en Ferry Vloet
Beerseweg 27, 5451 NR  Mill
0485 45 29 43

Koken en eten met

Elly & FerryElly & Ferry

Het verrassende PlatteLand van Cuijk is een samen-
werkingsverband van kleinschalige ondernemers in de 
groene ruimte in het Land van Cuijk

Secretariaat: Laag Werveld 9, 5835 CP  Beugen
info@plattelandvancuijk.nl  -  www.plattelandvancuijk.nl

De eettafel en de keuken zijn altijd het middelpunt geweest 
in ons gezin en nog altijd komen we samen voor een goede 
maaltijd die we dan ook meestal samen koken. Twee van 
onze zoons, Max en Koen, zijn dan ook professionele koks 
geworden en de derde zoon Ron (elektro en brandmelding) 

Welkom op het Verrassende
PlatteLand van Cuijk

De brochure van Het Verrassende 
PlatteLand van Cuijk, editie 2014, ligt 
gratis voor u klaar op tal van toeris-
tische locaties in het Land van Cuijk. 
U vindt hierin een boeiend overzicht 
van excursies, mogelijkheden om 
te overnachten, streekproducten, 
smakelijke streekpaketten en tal van 
adressen om u te laten verwennen 
met ko�  e, thee of andere heerlijke 
lokale en regionale versnaperingen.

Ontdek hoe verrassend veelzijdig 
het PlatteLand van Cuijk is !

geworden en de derde zoon Ron (elektro en brandmelding) 
staat dan ook graag met zijn broers in de keuken.

Max en Koen hebben beiden hun opleidingen en ervaringen 
opgedaan in verschillende toprestaurants. Restaurants 
die bekroond zijn met een of meer sterren door Michelin. 

in ons gezin en nog altijd komen we samen voor een goede 
maaltijd die we dan ook meestal samen koken. Twee van 
onze zoons, Max en Koen, zijn dan ook professionele koks 
geworden en de derde zoon Ron (elektro en brandmelding) 

tische locaties in het Land van Cuijk. 
U vindt hierin een boeiend overzicht 

smakelijke streekpaketten en tal van 

lokale en regionale versnaperingen.

Opendagen, tijdens
Ons Plattelandsrondje 17 & 18 mei   
Info:www.onsplattelandsrondje.nl

Houtstraat 49-51
6511 JL Nijmegen

024 360 53 81

www.zusenzokeukengerei.nl

32

Het bedrijf werd opgericht in 1962 door Piet van Noordenburg. 
In die jaren lag het bedrijf nog in de Betuwe, het hart van Neder-
landse fruitteelt. In 1998 verhuisde het bedrijf naar Stevensbeek 
voor meer ruimte en een grotere opzet. Kassen, Stellingteelt (pluk-
ken op hoogte 1.4 mtr),  vollegrond productie, koelopslag en expe-
ditie vormen de basis van dit tuinbouwbedrijf. De afgelopen vijftig 
jaar hebben ze een ruime ervaring opgedaan in de aardbeienteelt 
en worden er dan ook, naar de normen van nu, op een milieuvrien-
delijke wijze en met grote zorg heerlijke aardbeien geteeld. Heer-
lijke en mooi uitziende aardbeien verlaten, in het seizoen, dage-
lijks de kassen en velden bij van Noordenburg in Stevensbeek. De 
aardbeien worden gekweekt in de periode van half april tot half 
december. In hoofdzaak worden hier de aardbeien van het ras 
Sonata geteeld. Sonata is een plant met bijzonder goede smaak-
eigenschappen. Sonata is een uitstekend ras en onderscheid zich 
vooral door de goede vruchtzetting en uniforme vruchten. Sona-
ta is geschikt voor koelere klimaatzone in West Europa. Het ras is 
gewild voor de teelt onder glas en voldoet het prima in de vol-
legrond op de uitgestrekte velden. Bij van Noordenburg gaan ze 
elke dag met plezier hun aardbeien oogsten om u het genot van 
dit “zomerkoninkje” te laten beleven.

Aardbeienkwekerij van Noordenburg is gecertificeerd door Global 
Gap (EU), de aardbeien worden rechtstreeks geleverd aan horeca 
en winkels in Nederland en Duitsland. Maar ook u kunt genieten 
van deze heerlijke aardbeien, omdat  van Noordenburg de verkoop 
zelf regelt, waaronder huisverkoop direct aan de consument.

The Perfect composition of Taste and looks

Aardbeienkwekerij van Noordenburg 
Mullemsedijk 2-A  5844 AR  Stevensbeek

(0485) 385 294 -  06 222 33 919

Aardbeien Kwekerij 
van Noordenburg is een 
gespecialiseerd tuinbouwbedrijf
 in aardbeien. 

Dagelijks direct verkoop aan huis voor horeca 
en consument.
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Ontdek ‘t in Sint Hubert

www.verlinden.tv

J U W E L I E R  O P T I E K

V E R L I N D E N

Weet jij wat je ziet op deze foto’s ?
Vertel  ons waar de foto’s bij horen en 
maak kans op:
-  lunch-cheque van Brienen aan de maas  
- wijnpakket van de Spaanse Wijnspecialist
- kookworkshop voor 2 personen in de 
   keuken van het Aspergemagazine

Stuur je oplossing met telefoonnummer en 
woonplaats voor 15 juni, dus 9 namen naar:  
studio@special-magazine.nl
De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Succes!

-MAGAZ
INESpecial

Lunch Cheque

Datum: 

Deze cheque is goed voor een zondagmiddag lunch,

voor twee personen bij Restaurant Brienen aan de 

Maas, in Well. Deze bon is 6 maanden geldig.

Met dank voor uw bijdrage aan het Asperge-Magazine

Grotestraat 11, 5855 AK  Well, Tel. 0478 50 19 67

Special-Magazine is een produktie van Reclame & Fotografie Ferry Vloet

Win een Lunchcheque,wijnpakket
of kookworkshop
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Peter Neessen sr.Peter Neessen jr. Johan Neessen
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