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               1. Kippenboutje “Mojito” 

• Kippenboutjes
• 15cl Cachaça 
• Witte rietsuikersiroop
• Limoenen
• Spuitwater
• Verse munt

1. Maak een mengsel van 15 cl Cachaça, 3 eetlepels rietsuikersiroop en het sap van 1 li-
moen. 

2. Doe dit in een diepe schaal en voeg er 1 soeplepel fijngesneden munt bij.
3. Leg de kippenboutjes hierin om te marineren, vul bij met spuitwater tot alle boutjes onder-

gedompeld zijn in het vocht. 
4. Laat 1,5 à 2 uur marineren in de koelkast.
5. Haal de boutjes uit de marinade, dep ze droog en grill ze gaar. 
6. Rasp er wat limoen zeste over alvorens op te dienen.

Ingrediënten

Bereiding
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               2. Champignontoast “Tex-Mex” 

• 1 bakje Parijse champignons
• Toastbrood 
• 1 limoen 
• Tex-Mex kruidenmengsel
• Olijfolie
• BBQ-saus met honing 

1. Grill de sneetjes toastbrood aan tot ze licht knapperig zijn.
2. Bak de Parijse champignons in een BBQ- of wokpan aan in olijfolie, kruid ze met het Tex-

Mex kruidenmengsel, leg ze in een alu schaaltje en doe er de BBQ saus bij, omroeren en 
nog even laten karamelliseren.

3. Schik de champignons op de toasts en rasp er de limoen zeste over.

Ingrediënten

Bereiding
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               3. Soepje van wortel & pastinaak

• 1 kg dikke wortelen + 1 kg Pastinaak 
• 1 teentje knoflook
• 1/3 rode chilipeper
• 20 gram verse gemberwortel
• 1 dl gembersiroop
• 200 gram crème fraîche
• 3 dl kokosmelk
• 7 dl gevogeltebouillon
• 1 bosuitje

1. Schil de wortelen en pastinaken en snij in plakken van 1cm dik. Pel de knoflook en hak fijn. 
Verwijder het zaad van de chilipeper en snij in dunnen ringetjes. Schil de gemberwortel 
en snij in dunne plakjes, maak de bosui schoon en snij in ringen. Bewaar alles tot gebruik, 
afzonderlijk van elkaar en afgedekt met vershoudfolie. 

2. Steek de Green Egg aan en breng hem tot 200°C, samen met de gietijzer rooster. Grill de 
plakken wortel en pastinaak enkele minuten aan beide kanten, neem ze van de rooster 
en leg ze in de Dutch Oven en plaats deze op de rooster. Schenk de gembersiroop erover 
en wacht ongeveer 1 minuut tot de siroop begint te karameliseren. Voeg de chilipeper, 
gemberwortel, crème fraîche, kokosmelk en gevogeltebouillon toe, sluit het deksel van de 
Egg en reduceer de temperatuur tot 140°C. Laat de soep 30 minuutjes zachtjes koken. 

3. Mix de soep en breng op smaak met peper en zout.  

4. Serveer en garneer met de bosui.

Ingrediënten

Bereiding
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               4. Gerookte makreel met groene asperges & zongedroogde tomaatjes

• Makreel (1 per 2 personen)
• Rookhout
• Groene asperges
• 1 potje zongedroogde tomaatjes op olie
• Rozemarijn fijngehakt
• Manchego kaas
• Peper & zout

1. Doe het rookhout in een alu schaaltje en doe er water in, zodat het hout het vocht kan 
opnemen (+/- ½ uurtje) 

2. Laat de makreel kuisen bij uw vishandel. Dep ze droog en leg ze op de rooster met de 
Conveggtor er onder. Rook de makreel gedurende 40 minuten (afhankelijk van de groot-
te. 

3. Neem een grote schaal en lag daarin de groene asperges. Besprenkel met de olie van 
de zongedroogde tomaatjes en kruid met rozemarijn, peper en zout. 

4. Snij de zongedroogde tomaatjes in fijne stukjes en rasp de manchego kaas. 

5. Grill de groene asperges tot ze beetgaar zijn. 

6. Fileer de makreel, schik op een bord 1 filet per persoon, doe daar een 3-tal asperges bo-
venop en strooi de zongedroogde tomaatjes en de manchego kaas erover.

Ingrediënten

Bereiding
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               5. Ribstuk Duroc d’Olives in kruidenkorst met gegrilde sla & aardappelen

• Ribstuk Duroc d’Olives (250gr/p pers.)
• Kruidenmengeling, Tijm, rozemarijn, peper, 

zout, paprilapoeder, chilipoeder…
• Kropslaharten 
• Radijsjes
• Rode ui
• Kappertjes op azijn
• Parmezaan
• Eierdooier, mosterd, olijfolie, azijn, worches-

tersaus, oregano (voor dressing)
• Grof zout
• Vastkokende aardappelen

1. Maak de kruidenmengeling voor het vlees (hier kan je ook naar eigen smaak tewerk 
gaan), dep het vlees droog en wentel het in de kruidenmengeling. Laat afgedekt staan 
op kamertemperatuur. Schroei het stuk vlees dicht op de gietijzer rooster en laat indirect 
verder garen. 

2. Was de aardappelen en schik ze in een alu-schaal waarvan de bodem bedekt is met 
+/- 1cm grof zout, schik er enkele takjes rozemarijn tussen en besprenkel met wat olijfolie. 
Plaats deze indirect in de Green Egg en laat garen (+/- 40 minuutjes volgens de grootte 
van de aardappelen) 

3. Snij de sla middendoor, was ze en zwier ze droog. Snij de radijsjes en rode uit in flinterdun-
ne plakjes en leg ze in ijswater (zo worden ze knapperig fris).  

4. Meng de ingrediënten voor de vinaigrette. 

5. Snij het vlees, schik op een bord en serveer de slaharten en de aardappelen er bij. Spren-
kel de vinaigrette over de slaharten en rasp er wat parmezaan over.

Ingrediënten

Bereiding
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               6. Gegrilde nectarines met karamelsaus

• 4 grote ontpitte nectarines of perziken
• 25gr roomboter
• 1el volle room
• 200g donkerbruine suiker
• 1tl vanillesuiker
• 4 bollen vanilleijs
• Takjes munt

1. Halveer de perziken en besprenkel met vanillesuiker 

2. Verhit de boter en suiker in ca 8 min. Op laag vuur tot de suiker volledig gesmolten is, blijf 
regelmatig roeren. 

3. Draai, als de suiker eenmaal gesmolten is, het vuur uit en roer de room door de saus heen. 

4. Grill de perziken op de vlakke kant. 

5. Schep in iedere halve perzik een bol ijs en schenk er de warme karamelsaus over, garneer 
met een takje munt.

Ingrediënten

Bereiding
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   » Met dank aan 
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       Plaats voor Notities
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