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Hot & spicy menu  
2 personen 
Alsof de zomer nog niet heet genoeg is: van dit menu krijg je het vanzelf warm. Pep jezelf op met spicy smaken en koel tussendoor ook een 
beetje af. Verras je gasten met bijzondere, maar smaakvolle gerechten. Begin met de spicy tomato granita – dat is eens een ander gerecht 
met tomaat dan een tomatensoep of bruschetta – en sluit af met een verfrissend ijs van ananas. 

Hot shrimp filo's 
Voorgerecht 

 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 50 g witte of gele rijst, gekookt, afgekoeld  
 ½ rode peper, zeer fijngehakt 
 ½ tl gember, geraspt 
 1 lente-/bosuitje, zeer fijngehakt 
 50 gram Hollandse garnalen 
 4 vellen filodeeg, ontdooid 
 1 eiwit, losgeklopt 
 500 ml frituurolie 
 ½ rode ui, in zeer dunne ringen 
 ½ bosje koriander 
 2 el zure room 
 2 el hete pepersaus 
 1 tl citroensap 

 

Materiaal: schone theedoek 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng de rijst met de rode peper, gember, bosui en garnalen. 
2. Leg 1 vel filodeeg op het werkvlak en laat de rest onder een vochtige theedoek liggen.  
3. Schep 2 eetlepels van de vulling in een van de hoeken van het deeg en rol het tot de helft op. 
4. Vouw aan beide kanten de punten naar binnen en bestrijk het laatste stuk met eiwit om het deeg vast te 

laten plakken.  
5. Rol het deeg verder op tot een stevig rolletje en dek af met de doek.  
6. Maak zo nog 3 rolletjes. 
7. Verhit de frituurolie tot 180ᵒC. 
8. Frituur de filo's per goudbruin. 
9. Meng de uienringen met de koriander en verdeel dit over een schaal.  
10. Leg de filo's erop. 
11. Meng de zure room met de pepersaus en citroensap en serveer deze saus erbij om te dippen. 
 

TIP: Een Sauvignon Blanc is net zo knapperig als de gefrituurde filo's én zorgt voor de nodige verfrissing. 
 

Spicy tomato granita 
Tussengerecht 

 10 minuten + 2 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 500 g tomaat 
 snufje chilipepervlokken  
 1 el limoensap 
 2 takjes koriander 
 1 dunne stengel bleekselderij, met blad 
 2 plakjes limoen 
 1 el wodka (optioneel) 

 

Materiaal: ijskoude glazen, blender of keukenmachine 
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ZO MAAK JE HET: 

VOORBEREIDEN 
1. Breng een pan met water aan de kook.  
2. Kerf de tomaten in bij de steelaanzet en leg ze in het kokende water.  
3. Schep na 10-20 seconden uit het water en leg de tomaten in een bak met koud water.  
4. Trek de velletjes eraf, snijd de tomaten doormidden en verwijder de zaadjes.  
5. Snijd het vruchtvlees in blokjes.  
6. Maal al het vruchtvlees met de chilipeper, een snufje zout, het limoensap en de koriander in een blender 

of keukenmachine fijn.  
7. Schep over in een lage schaal en zet in de diepvries.  
8. Roer na 1 uur de ijskristallen van de randen los en herhaal dit elk half uur tot na enkele uren alle 

ijskristallen los liggen. 
BEREIDEN 

9. Schil de bleekselderij en laat het frisse blad eraan zitten.  
10. Snijd de selderij in 2 lange repen. 
11. Schep de tomaten granita in ijskoude glazen.  
12. Steek er een stengel bleekselderij in en garneer met een schijfje limoen.  
13. Besprenkel de granita eventueel met ijskoude wodka. 
 

Peppery beef rolls 
Hoofdgerecht 

 40 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el sambal 
 1 el ketjap manis 
 1 el gembersiroop 
 1 el olie 
 2 biefstukken 
 ½ gele paprika, in lange repen 
 1 lente-/bosui, in lange repen 
 1 mango, in plakjes, eetrijp 
 ½ komkommer, in schuine plakjes 
 ½ bosje koriander 
 1 el limoensap 
 Chutney  
 1 el olie 
 1 sjalot, gesnipperd 
 1 snufje kaneelpoeder 
 1 snufje korianderpoeder  
 2 cm verse gember, geschild, fijngehakt 
 1 appel, geschild, fijngehakt 
 1 el bruine suiker 
 1 el witte wijnazijn 

 

Materiaal: vershoudfolie, 2 cocktailprikkers, aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Verhit voor de chutney de olie in een pan met zware bodem en fruit hierin de sjalot.  
2. Voeg de specerijen, gember en appel toe en fruit nog 1 minuut mee.  
3. Voeg de suiker, azijn en 1 eetlepel water toe en breng aan de kook.  
4. Leg na 1 minuut het deksel op de pan en laat nog 20 minuten zachtjes koken.  
5. Breng op smaak met zout en peper en laat afkoelen.  
6. Meng de sambal met de ketjap, gembersiroop en 1 eetlepel olie.  
7. Snijd de biefstukken horizontaal in en sla ze onder een stukje vershoudfolie extra plat.  
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8. Leg in een schaal en giet de sambalmarinade erover.  
9. Dek af en laat het vlees 1 uur marineren in de koelkast. 

BEREIDEN 
10. Verwijder de meeste marinade (bewaar deze) van het vlees en leg de bieflapjes plat op het werkvlak.  
11. Verdeel 1 eetlepel van de chutney over elk lapje vlees. 
12. Leg een paar reepjes paprika en bosui op de chutney en rol het vlees op.  
13. Steek vast met een prikker en bestrijk rondom met de overige olie. 
14. Maak een salade van de mango, komkommer en koriander en breng op smaak met limoensap. 
15. Verhit een koekenpan en bak hierin de vleesrolletjes in een paar minuten rondom bruin en van binnen 

rosé. Neem uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie. 
16. Giet de marinade met 1 eetlepel water in de pan en roer de aanbaksels los.  
17. Snijd de rolletjes in plakjes, leg ze op borden en besprenkel met de jus.  
18. Serveer met de mangosalade.  
 

TIP: Lekker met witte rijst. 
 
TIP: Een niet al te droge rosé kan het peperige van dit gerecht goed aan. Ook een licht gekoelde Pinot Noir 
staat garant voor een smakelijke opfrisser. 
 

Ananas sorbet & spicy chocolate 
Nagerecht 

 20 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 125 g verse ananas, geschild, in blokjes 
 50 g pure chocolade, grof gehakt 
 1 el kokosrasp 
 5 g amandelschaafsel, geroosterd 
 snufje chilipepervlokken 

 

Materiaal: bakpapier, ijskoude coups 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Laat de blokjes ananas 2-3 uur (of 1 nacht) van tevoren 
helemaal bevriezen.  

2. Smelt de chocolade au bain-marie tot er nog wat kleine stukjes te zien zijn en neem de kom van de pan.  
3. Klop de chocolade met een garde door tot alles is gesmolten.  
4. Giet de chocolade op een stuk bakpapier en strijk gelijkmatig uit.  
5. Bestrooi met de kokos, amandelen en chilipeper en laat hard worden.  
6. Maal de bevroren ananas in een keukenmachine tot een fijne sorbet en vries in een (afsluitbare) bak in. 

BEREIDEN 
7. Breek de chocolade in stukken.  
8. Schep bolletjes van de ananassorbet en serveer in ijskoude kommetjes. 
9. Steek er een paar stukken chocolade in. 
 

 
 
 
 

 


