
RECEPTEN MET MONUMENTJE 
We zochten een drankje dat past bij de vereniging. 
Een drankje met geschiedenis en dat voor meer 
gelegenheden inzetbaar is. We hebben dat gevonden 
bij de Hoornse firma Schermer. Ons Monumentje is 
een zuidvruchten likeur op basis van een oud recept 
van de firma Schermer. Het recept is ouder dan onze 
vereniging.  
 
Deze likeur is heerlijk in de droge witte wijn, als spritz 
in de prosecco of als kir in andere bruisende wijnen. 
Daarnaast is hij zowel puur, op ijs of in een 7up  een 
heerlijk drankje. Het is een likeur die uiterst geschikt 
voor desserts, in de oliebollen of de appeltaart. De 
kleur is ons nationale kleur dus deze likeur is ook te 
gebruiken tijdens nationale evenementen. 

 

Eend met sinaasappelsaus 
Boodschappen: 
4 eendenborstfilets  
Een flinke klont boter  
Peper  
Zout  
Een vel aluminiumfolie 
Voor de sinaasappelsaus  
2 sinaasappelen  
1 ui  
1 dl runderfond  
5 cl Monumentje  
3 eetlepels honing  
3 eetlepels rode wijnazijn  
Scheutje sojasaus  
Klontjes boter  
Peper  
Zout  

Bereiding: 
Haal de eendenborsten tijdig uit de koelkast en laat ze op kamertemperatuur komen. 
Snij elegante partjes uit de sinaasappelen. Gebruik de ‘a vif’ techniek en pers ook de laatste druppel 
sap uit het fruit. Zie voor “a vif”  https://www.youtube.com/watch?v=DO5KOFfEa98 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Een stukje vet dat doorgaans nog aan de vleeszijde van elke eendenborstfilet zit, kan je ook 
wegsnijden. 
Maak kruisgewijs enkele ondiepe insnijdingen in de vetlaag van elke filet en kruid de 
eendenborstfilets met peper en zout. 
Smelt een flinke klont boter in een braadpan op een matig vuur. Leg de filets op de vel kant in de 
bruisende boter en geef het vlees een goudbruin korstje.  
Leg het vlees in een kleine ovenschaal. Schuif de kortgebakken eendenborstfilets in de oven van 
180°c. Laat het vlees 5 minuten garen. 
Pel de ui en snij hem in fijne halve ringen. Smelt (eventueel) een vers klontje boter in de pan waarin 
je de eendenborstfilets hebt gekleurd. Stoof de stukjes ui glazig op een matig vuur. 



Haal de eendenborsten uit de oven, draai ze om en bedek de schotel met een vel aluminiumfolie. 
Laat het vlees 5 minuten rusten. 
Knijp de honing over de gestoofde uien, roer en schenk er een flinke scheut Monumentje over. 
Flambeer de pan op een veilige manier. (niet onder de wasemkap en weg van kinderen) 
Blus de pan met de rode wijnazijn, schenk het vers sinaasappelsap erbij en voeg de runderfond toe. 
Voeg ook een scheutje sojasaus toe, zet het vuur zachter en laat de saus tot de helft inkoken. 
Smelt een klontje boter in een braadpan op een matig vuur. Doe de stukjes wortel erin, voeg een 
beetje honing toe en kruid ze met wat versgemalen peper, een snuif gedroogde tijm en een beetje 
zout. Geef de wortelen een korte bakbeurt en laat ze een beetje karamelliseren. 
Smelt een koud klontje boter in de ingekookte sinaasappelsaus (lichte binding). Voeg ook de partjes 
verse sinaasappel toe en roer voorzichtig. Geef het fruit een beetje warmte. Proef de saus en voeg 
naar smaak peper en/of zout toe. 
Neem de ‘uitgeruste’ eendenborstfilets erbij. Schenk de jus die uit het vlees druppelde in de pan met 
saus. Snij de rosé gebakken filets in gelijke plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. 
Lekker met worteltjes uit de oven en gebakken aardappelen of frietjes. 
 

Oliebollen met Monumentje: 
Boodschappen: 
Voor 24 tot 30 oliebollen; voorbereidingstijd 10 minuten + 1 uur rijzen; bereidingstijd 8 minuten per 
bakronde. Het recept is makkelijk te halveren, dan bak je 12 tot 15 oliebollen. 
Beslag 
400 gram bloem 
5 cl Monumentje 
4 deciliter lauwe melk 
2 eieren 
40 gram verse bakkersgist of 7 gram (1 zakje) instant gist 
1 theelepel zout 
Vulling 
150 gram rozijnen 
100 gram krenten 
75 gram gesnipperde sukade 
2 Granny Smith-appels 
1 citroen 
olie voor de frituur (géén frituurvet) 
poedersuiker 

Voorbereiding: 
Vulling - Spoel krenten en rozijnen onder de warme kraan, laat goed uitlekken. Weken in het likeurtje 
het Monumentje. 
Overgiet de citroen met kokend water, droog af. Rasp de schil, of haal met een zesteur de schil van 
de citroen, en snijd fijn. Pers de citroen uit.  
Haal met een appelboor het klokhuis uit de appels, schil ze, en rasp ze op een grove rasp. Knijp het 
raspsel even uit en vang het vocht op: heerlijk supervers appelsap! Giet het citroensap daarna 
meteen over de geraspte appels zodat die niet verkleuren. 
Beslag - Gebruik een ruime kom, want het beslag gaat rijzen!  
Met bakkersgist verkruimel je de gist in één deciliter lauwe melk (met eventueel een half theelepeltje 
suiker). Gebruik je droge gist, dan roer je die meteen door de bloem.  
Kluts de eieren door (de rest van) de melk.  
Meng bloem met zout, en giet geleidelijk aan het ei-melkmengsel bij de bloem, terwijl je stevig roert 
met een houten lepel, of je gebruikt de mixer. Als je bakkersgist hebt gebruikt, dan giet je nu ook dat 
erbij.  



Schep de ingrediënten door het dikke beslag, dek de kom af en laat drie kwartier tot een uur op een 
warme plaats rijzen. Als je die niet kunt vinden in je huis, dan verwarm je de oven voor op 50 C en je 
zet het beslag daar, afgedekt met een schone, iets vochtige theedoek, in. Houd de ovendeur op een 
kier (ik steek een houten lepel tussen de klep en de oven). 

 
Bereiding: 
Frituur in een pan op het gasfornuis. Zo kan je de temperatuur van de olie sneller aanpassen, en hoef 
je niet te vertrouwen op de thermostaat en het vermogen van een elektrische frituur. Gebruik je een 
frituurpan met stekker, doe dan minder oliebollen tegelijk in de pan, de kans is groot dat de olie te 
veel afkoelt omdat de pan de olie niet snel genoeg kan opwarmen. 
Verhit de olie in een (frituur)pan op een flinke pit tot ongeveer 175 C. Niet heter, want de oliebollen 
moeten een tijdje bakken voordat ze binnenin ook gaar zijn. Doop twee lepels (of een 
ijsbolletjesschep) in de olie en neem dan niet te veel beslag. Vorm er met de lepels een bal van en 
laat die in de olie zakken. Ga door zolang de bollen naast elkaar passen. Houd de frituurthermometer 
in de gaten, verhoog de hitte als de temperatuur daalt, temper de hitte als de olie op temperatuur is. 
Als de bollen niet uit zichzelf draaien, keer je ze halverwege de baktijd met twee lepels. Zes tot acht 
minuten na het begin haal je de eerste oliebol eruit, en dan zoveel mogelijk in volgorde van in de pan 
doen. Laat ze op keukenpapier uitlekken, en serveer ze meteen of houd ze warm in de oven op 80 C. 
Hoe veel oliebollen je tegelijk kunt bakken, hangt af van de grootte van je frituurpan en of je 
elektrisch of direct op het fornuis frituurt.  
Gebruik een grote 'frituur wok', daar passen vijftien oliebollen in. Gebruik dan wel ook de wok pit. 
 

Appeltaart met Monumentje: 
Boodschappen: 
300 gr. bloem  
150 gr basterdsuiker 
200 gr boter 
zout 
1 ei 
citroenrasp 
1 kg zacht zure appels 
300 gr rozijn 
Monumentje naar smaak 
kaneel  
suiker 
Voorbereiding 
Doe in de keukenmachine de boter en de basterdsuiker en het ei. Meng dit goed met elkaar. Voeg 
dan de bloem het zout en de citroenrasp toe. Meng dit tot een goed deeg en leg het dan een half uur 
afgedekt in de koelkast.   
Mag het deeg nog plakken voeg dan nog wat bloem toe tot het deeg niet meer plakt. 
Verwarm de oven op 175 graden. Schilt nu de appels en haalt het klokken huis met de appelboor er 
uit.  
Snijd de appel door het midden en dan in vieren. Als het goed is dan hebt u van 1 appel 8 stukjes 
gekregen. 
Meng de appels met wat kaneel en wat suiker en zet dit afgedekt in de koelkast. Week de rozijnen in 
het Monumentje. 

Bereiding: 
Beboter de springvorm en rol dan het deeg uit ter grote van de springvorm. (niet te dik) Laat de 
rozijnen uit lekken en voeg deze met de appels en meng het goed met elkaar. Voeg dit dan in de 



springvorm en verdeel het goed over de oppervlakte. Rol dan het laatste stuk deeg uit en snijd dit in 
reepje van 2 cm breedte leg dit naar smaak over de appeltaart. Klopt een ei en smeer dit over het 
deeg heen. Plaats de appeltaart in de oven en bakt het ongeveer in 45 a 60 minuten. Haal de 
appeltaart er uit en laat het eerst afkoelen en verwijder dan pas de ring. 
Serveertip:  Verwarm de appeltaart en leg dit op een bord met een bolletje vanille ijs en 
poedersuiker er over 
 

Dessert bosvruchtencompote met mascarpone 
Aantal personen: 6 
Bereidingstijd: 15 minuten 

Boodschappen: 
1 el suiker  
1 bakje mascarpone  
150 ml Monumentje  
het sap van 1 citroen  
1 el boter 
450 g gemengd rood fruit (aardbeien, bosbessen, rode bessen)  

Bereiding: 
Breng suiker, citroensap en een eetlepel boter in een pannetje aan de kook en laat het lichtjes 
karamelliseren. Blus de karamel voorzichtig af met het  Monumentje en laat dit mengsel onder af en 
toe roeren tot de helft inkoken.  
Doe nu de vruchten erbij en laat het mengsel nog 10 minuten zachtjes stoven. Zet de compote 
vervolgens opzij om af te koelen. 
Verdeel de bosvruchtencompote over kommetjes en schep er een royale lepel mascarpone bij. 
 

Italiaans appel loempiaatje met marsepein en chocolade 
Aantal personen: 8  

Boodschappen: 
5 fris zure handappels 
1 eetlepel boter 
4 eetlepel suiker 
1 theelepel kaneel 
100 gram marsepein, 8 reepjes van rollen 
1 eetlepel bloem 
8 loempiavellen ontdooid 
1 eetlepel olie 
100 gram suiker 
2 deciliter sinaasappelsap 
2 eetlepel citroensap 
1 eetlepel rasp van sinaasappel 
2 stukjes steranijs 
2 eetlepels  Monumentje 
100 gram chocolade 
8 blaadjes munt 
2 deciliter slagroom, gezoet en opgeklopt 

Bereiding: 
Schil de appels en snijd ze brunoise. Bak de appel 2 min. aan in de boter en voeg suiker en kaneel toe, 
laat uitlekken en afkoelen. Maak van de bloem met water een papje(lijm). Leg de loempiavellen uit, 
leg er een reep marsepein op met appelstukjes en vouw het vel op zoals een loempia, plak de naden 



goed dicht met het bloempapje. Leg de loempia's op een bakplaat en bestrijk ze met iets olie. Oven 
voorverwarmen op 225 graden C. Bak de loempia's in 13.5 min. Krokant en gaar. Maak de saus door 
de suiker te laten karamelliseren, afblussen met sinaasappel en citroensap en met de rasp en 
steranijs laten inkoken. Op smaak maken met het Monumentje. Smelt de chocolade en doe in een 
spuitzakje en garneer de loempiaatjes. Serveer de loempia's met chocolade, sinaasappelsaus en een 
quenelle van slagroom, garneer met munt. 


