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Gegrild fruit menu 
2 personen 
Onweerstaanbaar als toetje, maar gegrild fruit is zeker zo lekker in allerlei andere gerechten. Om je te overtuigen hebben we er zelfs een speciaal viergangenmenu 
van gemaakt. Zo geniet je de hele avond van fruit met een streepje voor.  

Gegrilde watermeloen en asperges met 
mozzarella  
Voorgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ kleine watermeloen 
 3 el olijfolie 
 1 el citroensap  
 4 witte asperges, geschild 
 1 el balsamicoazijn 
 ½ el honing 
 ½ tl rozemarijn, gehakt 
 25 g veldsla 
 ½ bol mozzarella, in plakjes 

 

Materiaal: grillpan, ovengrill of de BBQ 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd een kapje van de watermeloen zodat deze stevig staat tijdens het snijden.  
2. Snijd 2 plakken meloen van circa 3 cm dik en verwijder de grote pitten en eventueel de schil. 
3. Meng 1½ eetlepel olijfolie met het citroensap en een snufje peper.  
4. Bestrijk de plakken watermeloen en de asperges ermee.  
5. Meng de rest van de olijfolie met de balsamico, honing en rozemarijn en houd deze dressing apart. 
6. Verhit een grillpan, ovengrill of gebruik de barbecue.  
7. Rooster de watermeloen en asperges 2-3 minuten per kant.  
8. Leg de meloen en veldsla op borden.  
9. Verdeel de asperges en mozzarella erover en besprenkel met de dressing. 
 

TIP 1: Vervang bij dit recept de mozzarella ook eens door burrata, brie of gorgonzola. 
 

TIP 2: Neem groene in plaats van witte asperges. 
 

TIP 3: Maak je het gerecht met witte asperges? Serveer er dan een Pinot Blanc bij. Ga je voor groene asperges? Dan wordt het 
de Sauvignon Blanc. 
 

Tortilla met garnalen-ananassaté 
Bijgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 150 g wok garnalen naturel of cocktailgarnalen, ontdooid 
 125 g ananasblokjes, vers 
 1 limoen 
 3 el arachide- of olijfolie 
 ½ tl verse gember, geraspt 
 1 avocado  
 ½ tomaat, in kleine blokjes, zonder zaadjes 
 ¼ rode ui, fijngesnipperd 
 chilipoeder 
 2 kleine tortillawraps 
 ½ el koriander, gehakt 

 

Materiaal: keukenpapier, 2 spiesen, grillpan, ovengrill of de BBQ 
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ZO MAAK JE HET: 
 Dep de garnalen droog met keukenpapier en steek ze om en om met de ananasblokjes aan de spiesen.  
 Rasp de schil van 1 limoen en pers beide limoenen uit.  
 Meng 2 eetlepels olie met 1 eetlepel limoensap en bestrijk de spiesen ermee. 
 Meng de rest van de olie met de gember, limoenrasp en de helft van het overgebleven limoensap en houd deze dressing 

apart. 
 Schil de avocado's, verwijder de pitten en prak het vruchtvlees fijn.  
 Meng met de tomaat, ui, een snuf chilipoeder en de rest van het limoensap tot een guacamole. 
 Verhit een grillpan, ovengrill of gebruik de barbecue.  
 Verwarm de wraps kort.  
 Gril de spiesjes in 3-4 minuten lichtbruin en keer regelmatig. 
 Bestrijk de wraps met de guacamole.  
 Leg de garnalen/fruit saté erop, besprenkel met de limoendressing en bestrooi met de koriander. 

 

TIP: Het zoetje van de ananas brengt ons naar Zuid- Afrikaans wit, een Viognier smaakt heerlijk bij dit recept. 
 

Biefstuk met balsamico-jus, gegrilde nectarine 
en geitenkaas 
Hoofdgerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 biefstukken 
 2 nectarines 
 1 el olijfolie 
 2 sjalotjes, gesnipperd 
 1½ el balsamicoazijn 
 75 ml vleesbouillon 
 25 g boter 
 ½ el honing 
 50 g zachte geitenkaas, verkruimeld 
 ½ el basilicumblaadjes 

 

Materiaal: grillpan, aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
 Laat de biefstukken op kamertemperatuur komen.  
 Snijd de nectarines doormidden tot op de pit.  
 Draai de helften los van elkaar en verwijder de pitten.  
 Schil ze en snijd het vruchtvlees in partjes. 
 Verhit voor de jus 1 eetlepel olijfolie en fruit hierin de sjalotjes 2-3 minuten.  
 Voeg de balsamico en bouillon toe en breng aan de kook. 
 Verhit een grillpan en rooster hierin de nectarine tot er mooie grillstrepen ontstaan.  
 Keer af en toe om. 
 Verhit de overige olijfolie met de boter.  
 Bestrooi de biefstukken met zout en peper en bak in circa 2 minuten per kant bruin en rosé.  
 Laat het vlees onder aluminiumfolie 5 minuten rusten. 
 Giet de balsamico/sjalottensaus bij het bakvet en roer de honing erdoor.  
 Breng tegen de kook aan.  
 Breng de saus op smaak met peper.  
 Serveer de biefstukken met de balsamico-jus.  
 Leg de nectarines op het vlees.  
 Verdeel de geitenkaas erover en garneer met basilicum.  

 

TIP 1: Lekker met krieltjes, peultjes en broccoli. 
 

TIP 2: Vervang nectarines in dit recept door perzik of mango. 
 

TIP 3: Schenk bij deze smaakvolle biefstuk krachtig Australisch rood, gemaakt van drie verschillende druiven: Shiraz-Grenache-
Petit Verdot. 
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Gegrilde bananenbootjes 
Nagerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 bananen 
 50 g chocolade mokkaboontjes 
 50 g minimarshmallows 
 50 g blauwe bessen 
 2 bollen roomijs, naar keuze 

 

Materiaal: aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de ovengrill of gebruik de barbecue.  
2. Snijd de bananen met schil in de lengte aan de kromme binnenzijde 

open, zodat je een soort bootjes krijgt.  
3. Druk het vruchtvlees eventueel iets platter met een vork. 
4. Verdeel de mokkaboontjes en marshmallows erover.  
5. Zet de bananen op aluminiumfolie op het rooster niet te dicht onder de ovengrill, of leg ze op folie op het rooster van een 

afgedekte barbecue.  
6. Gril tot de chocolade en marshmallows licht gesmolten zijn.  
7. Verdeel de bessen erover en serveer met een bol roomijs. 
 

TIP 1: Vervang de mokkaboontjes in dit recept door stukjes pure chocolade of fudge. 
 

TIP 2: Ook lekker met kaneelchips in plaats van ijs: snijd 1 tortillawrap in puntjes. Haal deze door 25 gram gesmolten boter, 
gemengd met 25 gram suiker en ½ theelepel kaneelpoeder en leg samen met de banaan onder de ovengrill. 
 


