
Tongfilet
Voor 4 personen heb je nodig;
600 gr Tongfilets
75 gr Bloem
1 eetlepel paprikapoeder of Chilipoeder
1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden
3 - 4 eetlepels olijfolie
1 bakje kersttomaatjes
zout, peper
1 of 2 pakje(s)gefrituurde aardappelrozetten
Je kunt ook kiezen voor gefrituurde kleine kriel aardappeltjes
Verse gemengde sla
1 bos bospeentjes
1/2 zakje walnoten in brokjes
25 gr roomboter
3 eetlepels gembersiroop
Voorbereiden: sla dressing
Maak een sla dressing naar eigen keuze. Wijzelf houden er van om de sla te 
larderen met stukjes doorgebakken spek en wat gebakken pijnboompitten.
Voorbereiden: worteltjes schotel
Maak de peentjes schoon maar laat een stukje van de groene steeltjes
zitten. 
Snijdt ze daarna in reepjes. 
Bak de stukjes walnoten goedbruin op en laat deze afkoelen
Bereiden: Worteltjes
 
Doe in een wijde koekenpan wat boter en laat dit smelten. Voeg de
worteltjes
toe en dek het geheel af met de deksel en laat het zachtjes gaar smoren, 
gedurende ongeveer 15 minuten.
Gembersiroop toevoegen en de pan zachtjes heen en weer bewegen zodat de 
siroop goed door de worteltjes wordt verdeeld. 
Worteltjes overdoen in een schaal en bestrooien met de walnoten
Bereiden: Tongfilets
Halveer de tongfilets in de lengte, spoel ze af onder stromend water en dep
ze droog. Roer op een bord de bloem, chilipoeder, Italiaanse kruiden, 
2 theelepels zout en peper door elkaar. Wentel de tongfilets door de bloem,
schud de overtollige bloem eraf. 
Verhit de olie in een grote koekenpan en bak de scholfilets (in gedeelten) 
in ca 5 - 7 minuten mooi bruin en gaar, keer ze halverwege. 
Halveer de tomaatjes en leg ze met het snijvlak in het bakvet.
Laat ze ongeveer 2 minuten meebakken.
Leg op 4 borden elk drie scholfilets en leg de tomaatjes ernaast.
Vul het bord aan met de gefrituurde aardappeltjes of rozetten 
en wat van de sla.


