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Spiesje van 
Gamba’s in 
knoflook 

Ongepelde grote garnalen of gamba’s kopen. Marineren in de 
olijfolie met fijn geperste knoflook en een beetje citroensap. De 
garnalen minimaal 1 uur in de marinade laten staan. Daarna de 
garnalen aan een spiesje rijgen en op de open bbq grillen totdat 
de garnalen een roze kleur hebben gekregen. 
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Pakketje van 
gerookte 
beenham met 
frisse 
mierikswortelroom 
en een bite van 
bieslook. 

Beenham eerst 20 minuten roken in de bbq met houtsnippers. 
Daarna de beenham in een gesloten bbq garen totdat de 
beenham een kerntemperatuur van 62 C heeft gekregen. 
Beenham van de bbq halen en even laten rusten in 
aluminiumfolie.  
Mierikswortelroom: half yoghurt/ half mayonaise mengen en daar 
twee theelepels geraspte mierikswortel aan toevoegen. Verder op 
smaak brengen met peper en zout. Bij het opdienen een steeltje 
bieslook toevoegen. 
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Vegatarische 
groentenspies 
met Hoi-Sin saus 

Courgette, ui, paprika, champignons in grove stukken snijden en 
daarna om en om aan een spies rijgen. Kort grillen op de open 
bbq. De spiezen moeten regelmatig gedraaid worden. 
 
Serveren met een paar druppeltjes hoi-sin saus. 
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Gesneden rosé 
rosbief van de 
BBQ op een 
bedje van 
artisjokkenhart 
met pecannoten. 
 

Rosbief vlak voor het garen inwrijven met zeezout. Daarna 
meteen op de bbq leggen. Deksel sluiten. De rosbief is gaar als het 
een kerntemperatuur van 40 C heeft bereikt. Van de bbq afhalen 
en laten rusten in aluminiumfolie. 
Artisjokkenhart kort grillen op een open bbq. 
Pecannoten fijn hakken. 
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Marokkaanse 
mini-hamburger 
van 
lams/rundvlees 

Het lams/rundergehakt mengen met een theelepel Ras el Hanout 
(kruiden). Eventueel een eitje en wat paneermeel toevoegen. 
Goed mengen. Daarna de burgers draaien. De burgers kort grillen 
op de open bbq.  
 
Let op: het vet kan vlammen geven.  
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Gegrilde rolletjes 
van banaan 
omwikkeld met 
bacon 

Koop eetbare bananen die rijp zijn (maar niet al bruin zien). Snij 
de bananen in stukken en wikkel om elk stukje een plakje bacon. 
Zet het geheel vast met een prikker. Leg het geheel op een open 
bbq totdat de bacon gebakken is. 
 
Let op: het vet kan vlammen geven. 

 


