
Outdoor cooking menu 

 
 

Mojito 
Een heerlijk verfrissende mexicaanse coctail met limoen en bruine rum 

 

Wallhoove salad 
Salade van o.a. rucola met geitenbrie, walnoten en bacon 

 

Red pepper Chipolata  
 Gegrilde kalfschipolata met een gegrilde rode paprika chutney 

 

Fris zoete salade van ananas, radijs, komkommer en bleekseldery  

 

Pepersteak  / Jack Daniels chicken 
Entrecote met een romig hartige pepersaus 

en/of 

drumstick met een zoetpittige whiskeyglaze 

 

Groentespies van mais, paprika, rode ui en tomaat 

Gepofte aardappel met sourcreme en bieslook 

 

Biest Banana 
Gegrilde banaan met regentje toffee saus 

 

 



 
Barbeque is een activiteit die bij voorkeur plaatsvindt op hete zomerdagen. De 

hieronder bescheven cocktail is lekker fris door de limoen en het ijs  en daarmee 

een prima begin om voor het vuur wordt aangestoken het hoofd koel te houden. 

 

Mojito  
 

voor 1 glas 

1 el rietsuiker  

5cl bruine rum 

½ limoen in 2 partjes 

muntblaadjes 

spuitwater 

flink wat ijsklonten (gecrushed) 

muddler (of iets anders om mee te ‘stampen’) 

 

Mise en place: 

Indien je snel meerdere glazen moet kunnen maken, zorg er dan voor dat je in een 

ijsklontenbak alvast het fijngeslagen ijs hebt staan. Tevens is het handig om de 

limoenen in partjes te hebben gesneden en schijfjes voor de garnering.  

 

Bereiding: 

Gooi de rietsuiker in je glas en knijp de helft van de limoen uit in het glas, gooi de rest 

van de limoen in het glas en muddle (stamp) dit goed zodat het sap en de olie uit de 

limoen vrijkomen. Roer de suiker en limoensap goed door elkaar. Gooi hierna de 

munt in je glas en muddle dit voorzichtig (je wilt de blaadjes zo heel mogelijk 

houden, maar wel alle olie eruit krijgen). Schenk nu de rum in het glas en roer alle 

ingrediënten goed door elkaar. Vul het glas tot de rand met het  ijs en spuitwater. Roer 

dit nogmaals goed door en garneer het drankje met een roerstaafje, twee rietjes, twee 

blaadjes munt en evt. stukje fruit. 

 

N.B. De truc voor een goede mojito is dat alle ingrediënten goed zijn gemengd, dus is 

het heel belangrijk om tussentijds en zeker aan het einde het geheel goed door te 

roeren 



 
Wat lekker is hoeft niet altijd van ver te komen. De geitenbrie in deze salade komt 

van boerderijwinkel de Walhoeve uit Hilvarenbeek. En wie wel eens een broodje 

Walhoeve eet bij Vrijthof 16, snapt waarop deze salade is geinspireerd.  Smullen 

maar! 

 

Wallhoove salad  
 

voor 4 personen 

slasoorten die je lekker vind waaronder in ieder geval rucola 

200 gr. geitenbrie met fenegriek  (walhoeve) 

100 gr (+- 8 plakken) lekkere bacon 

4 el olijfolie 

1 el witte wijn azijn 

2tl franse mosterd 

1tl groffe mosterd 

1 el (lindebloesem)honing 

2 el slagroom 

50 gr walnoten 

 

Bereiding: 

Rooster de walnoten kort in de koekenpan in wat (arachide)olie. 

Meng voor de dressing de olijfolie, azijn, mosterd en honing goed door elkaar. Breng 

op smaak met peper en zout. Voeg 2 el slagroom toe en roer deze er goed doorheen 

(als je de dressing te scherp vindt, kun je wat meer slagroom toevoegen naar smaak). 

Was de sla en maak een bedje op de borden. Snij de geitenbrie in plakken en leg 2  

plak(ken) nu op het bedje van sla.  

Snijd de plakken bacon in drieeen en bak ze. Strooi de bacon over het geheel 

Druppel over het geheel nu flink wat dressing. Garneer met een paar walnoten.



 
Nederlanders zijn in tegenstelling tot de Duitsers geen ‘worsteters’. Dom, want er is 

een keur aan heerlijke varianten beschikbaar. Het fenomeen chutney, iets typisch 

Engels, is bij ons Nederlanders ook nauwelijks bekend. Dit gerecht gaat daar wat 

aan doen, want het combineert deze twee klassiekers van onze noorder- en 

oosterburen. De hoeveelheid chutney is ruim bemeten, maar dat is niet erg. Het is 

goed te bewaren en smaakt ook heerlijk op een broodje roompaté. 

 

KalfsChipolata met red pepper chutney en zoete 

rauwkost salade 
 

voor 4 personen 

 

voor de kafschipolate met chutney 

800 gr. kalfschipolata (een dun vers worstje van kalfsgehakt) 

8 rode paprika’s 

2 rode uien 

100 gr. donkere basterdsuiker 

150 ml rode wijn azijn 

1 blik gepelde tomaten 

½ zoete appel (jonagold, elstar, …) 

½ tl kaneel 

peper en zout 

 

voor de zoete rauwkost salade4 personen: 

1 blikje ananasstukjes op siroop 

4 stengels bleekselderij 

1 komkommer 

1 bos radijsjes 

peterselie 

 

 

 



Mise en place: 

 

voor de chutney: 

Grill de rode paprika’s in de oven onder een hete grill (240C). Draai regelmatig om 

totdat ze aan alle kanten zwartgeblakerd zijn en het vruchtvlees zacht is. Doe ze in een 

plastic zak, sluit deze af en laat de paprika’s afkoelen. Ontvel de paprika’s en haal de 

zaadlijsten eruit. Snij het vruchtvlees in groffe stukken. Bewaar ook het vocht uit de 

paprika’s. Snij de rode ui en bak deze in een pan met anti aanbak laag 10 minuten op 

laag vuur. Voeg de basterdsuiker toe en bak nog 2 minuten. Voeg de paprika en het 

vocht toe en laat even inkoken. Voeg de rest van de ingredienten toe en laat nog 

ongeveer 30 minuten pruttelen op laag vuur. Het mengsel moet dik zijn en aan de 

bodem van de pan aanzetten. Zout en peper naar smaak toevoegen. Laat de chutney 

afkoelen. Om te bewaren kun je ‘m warm in jampotten doen, de deksels trekken dan 

vanzelf vacuuum en je kunt het potje chutney zeker 3 maanden bewaren. 

 

voor de rauwkostsalade: 

Snijd de bleekselderij in stukjes, snijd de komkommer geschild en in blokjes, rasp de 

radijs. Doe samen met de peterselie en ananasstukjes en de siroop in een schaal. 

 
Bereiding: 

bak de chipolataop de bbq tot deze aan twee kanten bruin is. Voeg een flinke schep 

gekoelde chutney toe. Voeg tevens een flinke schep rauwkostsalade toe, maar laat 

deze eerst even goed uitlekken. 



 
Barbeque gaat natuurlijk om lekker vlees, maar sauzen kunnen een lekker stukje 

vlees net die ene kick geven die het van lekker naar heerlijk tilt. Bij de volgende 

twee gerechten maken we een romig hartige pepersaus voor bij een entrecote en een 

zogenaamde glaze voor bij drumsticks (alhoewel de glaze ook heerlijk is bij steak of 

witte vis). De glaze kan gebruikt worden als saus alleen, maar extra lekker is het als 

hij tijdens het barbequeen gebruikt wordt om het vlees te bestrijken. 

 

Entrecote met milde pepersaus en groentespiezen 
 

voor 4 personen 

 

voor de entrecotes 

2 flinke entrecotes  

25 gram boter 

2 sjalotten of 1 rode ui 

150 ml runderbouillion 

4 tl worcestershiresauce 

6 el  slagroom 

2 tl franse mosterd 

2 tl groffe mosterd 

2 tl grof gemalen zwarte peper 

zout 

 

voor de groentespiezen 

2 maiskolven 

1 rode, 1 gele en 1 groene paprika 

1 bakje cherry tomaten 

4 sateprikkers 

 

voor de gepofte aardappelen 

4 flinke vastkokende aardappelen (nicola, …) 

1 potje zure room 

bieslook 

peper en zout 

 

 



Mise en place: 

Zet de sateprikkers 30 minuten in een glas met water. 

Kook de maiskolven 5 minuten voor in water met wat zout. Snijd de kolven in partjes 

van 2 cm dik. Verwijder de zaadlijsten uit de paprika’s en snijd ze in grote vierkante 

stukken. Prik met een schilmes of iets anders scherps wat gaatjes in de 

cherrytomaatjes. Prik nu aan de prikkers om en om steeds mais, paprika en tomaat 

zodat een kleurrijke spies onstaat.  

Gaar de vastkokende aardappelen voor in de magnetron (5 minuten op 1000w). 

Wikkel ze in aluminumfolie en leg ze een kwartier voor je met de bereiding van de 

entrecote start tussen de kolen van de barbeque. Roer 2 e.l. gesneden bieslook en wat 

peper en zout door de zure room. 

 

Bereiding: 

Gril de spiezen en de entrecote op de barbeque. Maak ondertussen de pepersaus. 

Verhit daarvoor de boter in een koekenpan met dikke bodem en fruit de sjalotten 

zacht. Schenk de bouillon en de Worcestershiresauce erbij en laat op hoog vuur, onder 

af en toe roeren, in circa 5 minuten tot de helft inkoken.  

Roer de room, de mosterd en de peper erdoor en warm onder af en toe roeren nog 1 

minuut door tot het een samenhangende massa is. Breng de saus op smaak met zout 

en peper.  

Haal de aardappelen uit de kolen en maak de aluminiumfolie open. Snijd nu een klein 

partje uit de aardappel en schep hierop een flinke schep zure room met bieslook. 

 

Leg per persoon een halve entrecote met daarover een flinke schep saus, de aardappel 

en een groentespies op het bord. 



 
Omdat BBQ natuurlijk met name om het vlees gaat, hier en alternatief voor de 

entrecote …. of … voor de hongerigen onder ons … gewoon als extratje erbij. De 

glaze maken vergt veel tijd, vandaar dat degene die we gebruiken al is voorbereid. 

De glaze die we maken kun je dus mee naar huis nemen … ach … wat erg toch 

weer  ! 

 

Drumsticks met Jack Daniels glaze  
 

voor 4 personen 

12 kleine drumsticks 

 

1 bolletje knoflook 

1 el olijfolie 

1 grote ui 

200 ml water 

250 ml ananassap 

75 ml ketjap manis 

250 gram bruine basterdsuiker 

3 el citroensap 

flinke scheut whiskey (officieel JD, maar Johnny Walker smaakt ook prima) 

1 el gecrushte ananas 

¼ tl cayennepeper 

 

Mise en place: 

Snij de bovenkant van de bol knoflook af zodat het topje van alle teentjes net is 

afgesneden. Haal de losse papierachtige velletjes van de knoflook, maar zorg dat het 

een bol blijft. leg de bol op wat aluminiumfolie en besprenkel met de olie. Vouw de 

folie dicht en leg de bol knoflook 1 uur in een over van 160 graden. Laat daarna 

afkoelen. 

 

Doe het ananassap, water, ketjap en bruine suiker in een anti aanbak sauspannetje. 

Verwarm al roerende op een zacht vuur tot de bruine suiker is opgelost. Verwarm 

daarna flink tot de saus begint te borrelen. Knijp ongeveer 3 tenen geroosterde 

knoflook in de saus (de rest kun je bewaren om lekker op een stokbroodje de smeren). 

Voeg ook de rest van de ingredienten toe en laat op laag vuur sudderen voor minimaal 

een uur. Als de saus flink ingekookt en stroperig is, van het vuur halen en laten 

afkoelen. 

 



Als de saus voldoende is afgekoeld marineer je de drumsticks in een plastic zak met 

de helft van de glaze (minimaal 1 uur voor gebruik). 

 

Bereiding: 

Gooi de drumsticks op een niet al te hete BBQ*. Bestrijk tijdens het bakken de 

drumsticks steeds met de glaze en draai ze daarna om richting de hete kolen. Er 

ontstaat nu een knapperig laagje om de drumstick. 

saus die overblijft na het bakken kan extra over de drumsticks op het bord worden 

geschept. 

 

* let op: bij een hete barbeque en grote drumsticks kunnen de drumsticks te hard 

garen met als gevolg dat de glaze al aanbrand, terwijl het vlees aan het bot nog niet 

gaar is. Pas daarmee op! Voorgaren van de drumsticks, bij voorbeeld 10 minuten in  

de oven op 180 graden, is een optie. 

 



 
Tot slot een barbeque klassieker als toetje, alleen dan met een Biestse twist.  

 

Gebakken banaan met Biests regentje toffeesaus  
 

voor 4 personen 

4 rijpe bananen 

vanille- slagroom- of kaneelijs 

75 gr boter 

50 gr (lichte) basterdsuiker 

1 el golden syrup (of evt. honing) 

½  borrelglaasje Biests regentje 

50 ml slagroom. 

 

Bereiding: 

Pel de bananen, bestrijk ze met 25 gram gesmolten boter. Leg de bananen op de 

barbeque en grill ze tot ze lichtgekleurd zijn.  

Voor de toffeesaus, doe je de boter en suiker  en stroop in de pan. Breng aan de kook 

en blijf roeren tot de suiker is gesmolten. Draai het vuur laag en laat 3 minuten tot een 

dikke saus inkoken. Voeg de room toe. Laat wederom inkoken. Haal de pan van het 

vuur en voeg naar smaak een scheutje biests regentje toe.  

Leg de gegrilde banaan op het bord, voeg een bolletje ijs toe en bedruip met de saus. 


