DE BURGER BOX
VOORGERECHT:

Nacho’s met chilli, guacamole, tomaten salsa, zure room, cheddar (veggie)
OF
Nacho’s pulled pork, BBQ-saus, rode ui, cheddar

HOOFDGERECHT:

Hamburger de Hoorn: rundsburger, Postelkaas, Stella-vinaigrette, tomaat,
kropsla, rode ui, augurk, mosterd-mayo en aardappel wedges
OF
Hamburger “Smokey”: rundsburger, BBQ-saus, Leffe-onion, bacon, sla,
tomaat en aardappel wedges
OF
Veggie burger: champignonburger, pompoenspread, aardpeerchips, veldsla,
currysaus (veggie)
OF
Italiaanse bol: Oregano broodje, minute steak, truffelmayo, Parmezaan,
rucola, tomaat aardappel wedges

NAGERECHT:

Vanille-ijs met chocoladesaus en een kletskop
OF
Panna cotta met frambozencoulis

WE L CO ME TO YOUR CREATI V E C O MMU NI T Y

HANDLEIDING
VOORGERECHT:
Nacho’s chilli

- Doe de tortillachips in een ovenschaal, bestrooi met cheddar en zet 5 minuten in
een voorverwarmde oven van 180°.
- Serveer nadien met de guacamole, tomatensalsa en de zure room.

Nacho’s pulled pork

- Doe de tortillachips in een ovenschaal, bestrooi ze met de pulled pork en rode ui.
- Doe de helft van de BBQ-saus op en verdeel er de cheddar over.
- Zet 5 minuten in een voorverwarmde oven van 180°.
- Nadien werk je af met extra BBQ-saus en pijpajuin.

HOOFDGERECHT:
Hamburger de Hoorn

- Verwarm de oven op 180°.
- Bak de rundsburger verder af in de oven, ongeveer 7 à 10 min. (dit is afhankelijk
van het type oven).
- Bak de wedges in een friteuse of een pan met een beetje olie (je kan ze ook in de
oven klaarmaken op 180°, ongeveer 10 min.
- Als de burger nog 1 minuut in de oven moet dan leg je het sneetje Postelkaas op
het vlees.
- Leg het broodje ook nog even in de oven om op te warmen. (De boven en
onderzijde van elkaar).
- Dresseer de broodjes aan de bovenkant en onderkant eerst met de mosterd-mayo,
nadien voeg je de tomaat, kropsla, Stella-vinaigrette, de burger, rode ui en augurk
toe.
- Serveer met de aardappel wedges.

Hamburger “Smokey”

- Verwarm de oven op 180° .
- Bak de rundsburger verder af in de oven, ongeveer 7 à 10 min. (dit is afhankelijk
van het type oven).
- Bak de wedges in een friteuse of een pan met een beetje olie (je kan ze ook in de
oven klaarmaken op 180°c, ongeveer 10 min.
- Als de burger nog 1 minuut in de oven moet, plaats dan het broodje nog even mee
in de oven (de boven en onderzijde van elkaar).
- Dresseer de broodjes boven en onder eerst met de BBQ-saus, nadien voeg je de
tomaat, kropsla, de burger, de Leffe-onion en bacon toe.
- Serveer met de aardappel wedges.

Veggie burger

- Verwarm de oven op 180° .
- Bak de burger verder af in de oven, ongeveer 7 à 10 min. (dit is afhankelijk
van het type oven).
- Bak de wedges in een friteuse of een pan met een beetje olie (je kan ze ook in de
oven klaarmaken op 180°c, ongeveer 10 min.
- Op de bodem van het broodje doe je de pompoen spread, zo kan deze een beetje
warmte opnemen.
- Als de burger nog 1 minuut in de oven moet, plaats dan het broodje nog even mee
in de oven (de boven en onderzijde van elkaar).
- Dresseer het broodje als volgt, op de pompoenspread komt de burger, nadien de
sla, de aardpeerchips en als laatste de currysaus.
- Serveer met de aardappel wedges.

Italiaanse bol

- Verwarm de oven op 180° .
- Warm het oregano broodje nog even op in de oven (ong. 3 min, dit is niet
noodzakelijk maar geeft wel het beste resultaat).
- Bak de minute steak zeer kort in een hete pan met boter (een grillpan is ook
perfect), gewoon kort dicht schroeien.
- Doe de truffelmayo op de boven- en onderzijde van het broodje.
- Doe er de rucola, tomaat en minute steak tussen.
- Werk af met Parmezaanschilfers.
- Serveer met de aardappel wedges.

NAGERECHT:

Vanille-ijs met chocoladesaus en een kletskop:

Warm de chocoladesaus 10 sec op in de microgolfoven.

Panna cotta met frambozencoulis:

Doe de coulis over de panna cotta en klaar.

