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Burger menu 
2 personen 
Creëer je eigen feestmenu rondom de ultieme hamburger. Friet en salade erbij, en vergeet het ijsje niet! Dit is de enige burger die je deze zomer keer op keer 
maakt. Totdat hij echt helemaal perfect is. 

Coleslaw  
Bijgerecht 

 20 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 100 g witte kool 
 100 g rode kool 
 100 g winterpeen, geschrapt 
 ½ bosje peterselie, fijngehakt 
 25 grozijnen 

voor de dressing 
 1 el witte wijnazijn 
 2 el mayonaise 
 ½ tl mosterd 
 ½ tl honing 
 2 el karnemelk of yoghurt 

 

Materiaal: mandoline of schaaf 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schaaf de kool en wortel heel fijn.  
2. Klop de ingrediënten voor de dressing door elkaar en breng op smaak met zout en peper. 
3. Schep de dressing door de groente en meng de peterselie en rozijnen erdoor.  
4. Laat afgedekt minimaal 1 uur op smaak komen in de koelkast.  
5. Schep af en toe door.  
 

Homemade friet, gefrituurde uienringen en 
burgersaus  
Bijgerecht 

 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 400 g vastkokende aardappels  
 500 ml arachideolie 

voor het garnituur 
 100 g bloem (gezeefd) 
 250 ml bier of mineraalwater met koolzuur 
 1 ei 
 paprikapoeder 
 2 rode uien, in dikke ringen 
 arachideolie of zonnebloemolie 

voor de saus 
 3 el mayonaise 
 3 el tomatenketchup 
 1 el balsamicoazijn 
 1 tl worcestershiresaus 
 1 sjalot, gesnipperd 

 

Materiaal: (frituur)pan 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Schil voor 3 porties 400 gram aardappels en snijd in dikke frieten.  
2. Was de frieten een paar keer in koud water om overtollig zetmeel eraf te spoelen.  
3. Droog daarna goed op een schone theedoek. 
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4. Verhit de arachideolie in een (frituur)pan tot 140°C.  
5. Bak de frieten in niet te grote porties voor tot ze lichtgeel zijn.  
6. Neem uit het vet, schud goed droog en laat uitgespreid uitlekken. 
7. Klop met een garde de bloem tot een glad beslag met het bier of mineraalwater en het ei.  
8. Voeg een snufje zout en paprikapoeder toe en laat een paar minuten rusten. 
9. Verhoog intussen de temperatuur van de olie tot 180°C.  
10. Frituur de frieten nogmaals in porties tot ze krokant en goudbruin zijn.  
11. Laat goed uitlekken en serveer direct. 
12. Verhit een laag arachideolie in een hoge pan tot 180°C.  
13. Haal met een vork de uienringen door het beslag en laat ze rustig in de olie glijden.  
14. Frituur in enkele minuten goudbruin.  
15. Laat goed uitlekken op keukenpapier. 
16. Meng de ingrediënten voor de burgersaus en breng op smaak met peper. 
 

Ultieme bacon-cheddar burger 
Hoofdgerecht 

 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ½ rode puntpaprika  
 1 el olijfolie 
 300 g rundergehakt of biefstuk, gemalen 
 4 plakjes bacon 
 2 zachte broodjes, opengesneden, naar keuze 
 4 plakjes cheddarkaas 
 2 blaadjes sla, naar keuze 

 

Materiaal: grillpan, bakplaat met bakpapier 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200ᵒC.  
2. Halveer de paprika's in de lengte en verwijder de zaadlijsten.  
3. Leg de helften met de holle kant naar beneden in een ovenschaal en bestrijk de schil met olie.  
4. Rooster 15-20 minuten hoog in de oven. 
5. Vorm intussen van het gehakt 2 gelijke hamburgers en bestrooi rondom met peper.  
6. Leg terug in de koelkast.  
7. Bak de plakken bacon uit in de grillpan en neem ze als ze knapperig zijn uit het bakvet. 
8. Leg de doorgesneden broodjes met het snijvlak naar beneden in de grillpan en rooster in enkele minuten lichtbruin.  
9. Leg de onderste broodhelften op de bakplaat en beleg met 2 plakjes cheddar. 
10. Veeg de grillpan schoon en gril de hamburgers om en om in een paar minuten bruin.  
11. Maal eventueel wat zeezout over.  
12. Neem de paprika's uit de oven en schuif de bakplaat in de oven.  
13. Laat de kaas op de broodjes in enkele minuten smelten. 
14. Neem uit de oven en schep een lepel burgersaus erop.  
15. Leg de hamburgers erop en vervolg met een stuk geroosterde paprika, een plak bacon, sla en een paar gefrituurde 

uienringen.  
16. Leg het kapje erop en steek eventueel een prikker erdoor.  
17. Serveer direct met de friet en coleslaw uit de bovenstaande recepten.. 
 

TIP: Eigenlijk kun je bij een burger voor een lekker biertje gaan, maar je kunt er4 ook wijn, in wit, rosé of rood bij schenken. Ga je 
voor wit? Schenk dan een volle witte wijn, zoals een Chardonnay uit Argentinië. Hoe warmer de dag, hoe lekkerder een glas rosé 
smaakt. Ga dan voor een lekker Grigio Rosé. Kies je voor rode wijn bij een burger? Dan kom je al snel uit in Rioja.  
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Sundae ijs met fudgesaus 
Nagerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 50 g karamel fudge, gehakt 
 6 el slagroom 
 1 el amandelschaafsel 
 ½ tl suiker 
 2 bollen chocolade-ijs 
 2 bollen karamel-ijs 
 1 kleine banaan, in plakjes 
 75 g frambozen 
 2 chocolate chip cookies 

 

Materiaal: 2 glazen coupes 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de fudge met 2 eetlepels slagroom in een pannetje en roer op een lage stand tot alle fudge gesmolten is.  
2. Laat afkoelen tot lauwwarm.  
3. Rooster het amandelschaafsel in een droge, hete koekenpan en houd apart. 
4. Klop de overige slagroom met de suiker stevig.  
5. Verdeel de bollen ijs over coupes en garneer met het fruit. 
6. Breek de koekjes in stukken en steek tussen het ijs en het fruit.  
7. Giet een lepel lauwwarme fudge-saus over het ijs.  
8. Garneer met een toef slagroom en bestrooi met amandelschaafsel. 
 
 


