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Uncle Sam’s  “YES WE CAN” U.S.A. menu 

 
San Fransisco Maischowder 

(stevige maissoep met vis, schaal- en schelpdieren) 

 
San Diego wraps 

(mexicaanse wrap met tortillachips en guacamole) 
 

Texas Bone-in beef Rib-eye 
(het echte werk: een cote de boeuf met coleslaw en onoinrings) 

 
Gerecht 4 

(optionele ondertitel) 
 



San Fransisco Maischowder 

(stevige maissoep met vis, schaal- en schelpdieren) 
 
 
Een klassieker recht vanaf de San Francisco Fishermans 
wharf.  

 

Ingrediënten:   
(voor 4 personen) 
4 tl boter 

1 grote ui, gesnipperd 
1 worteltje, in blokjes 
3el bloem 

3 dl visbouillion 
2 dl water 
450gr aardappels, in blokjes 

125 gr maiskorrels 
4.5 dl volle melk 

300 gr vis, schaal- en schelpdieren  
Zout en peper 
Fijngehakte peterselie 

 
Voorbereiding 
Smelt de boter in een grote pan op middelhog vuur. Voeg de ui en de wortel toe en bak 

ze 3-4 minuten tot de ui zacht is; roer regelmatig. Roer de bloem erdoor en bak alles 
nog 2 minuten. 
 

Voeg al roerend langzaam de helft van de bouillon toe en schraap daarbij over de 
bodem van de pan zodat de bloem goed opgenomen wordt. Giet de rest van de bouillon 
en het water erbij en breng alles al roerend net aan de kook. 

 
Voeg de aardappels, maiskorrels en melk toe en roer alles door elkaar. Zet het vuur 
lager en laat de soep, met het deksel schuin op de pan, ongeveer 20 minuten pruttelen 

tot alle groenten zacht zijn. Roer af en toe. 
 

 
Bereiding 
Snijdt de vis en de grote schaal- en schelpdieren in kleinere stukken, roer ze door de 

soep en kook ze ongeveer 5 minuten mee tot ze door en door warm zijn. Proef de soep 
en breng hem zonodig op smaak met peper en zout. 
 

Schep de soep in kommen en strooi er peterselie over. 
 
Wijntip 
Rueda  (spanje) 

 



San Diego wraps 

(wraps met paprika en rundsvlees, tortillachips en verse guacamole) 
 
 

 
Ingrediënten:   
(voor 4 personen) 

Pakje tortillawraps 
250 gr rundsgehakt 
1 ui 

1 paprika 
1 klein blikje mais 

1 pot tortilla wrap sauce 
1 zakje geraspte kaas 
 

1 avocado 
Citroensap 
Knoflookpoeder 

Peper en zout 
 
1 zak tortillachips  

 
 
Voorbereiding 

Rul het gehakt. Snipper de ui, snijdt de paprika in kleine stukjes en bak ze samen met 
het gehakt totdat de ui zacht is. Voeg mais toe. 
Smeer iedere wrap in met 1 el wrap sauce. Leg ongeveer 2 el van het gehaktmengsel 

op de wrap, en rol deze op. Leg de wraps in een ovenschaal. Leg over de lengte van de 
schaal nog 2 lijnen wrapsaus over de wraps en bestrooi met geraspte kaas.  
 

Pureer de avocado (bij voorkeur in een keukenmachine of kruidensnijder) zodanig het 
een gladde massa wordt. Voeg ½ tl knoflookpoeder, 1 tl citroensap en peper en zout 

naar smaak toe. Dek af en zet koel. 
 
Bereiding 

Doe de wraps +- 10 tot 15minuten in de oven op 200 graden. De kaas moet licht 
goudbruin gekleurd zijn. Verwarm de laatste 4 minuten de tortillachips mee. 
 

Serveer de wraps op een bord en voeg de tortillachips, wat guacamole en evt. overige 
wrap saus toe. 
 

Wijntip 
Gewurtztraminer 



Texas Bone-in beef Rib-eye  

(het echte werk: een cote de boeuf met New Orleans coleslaw en onoinrings) 
 

 

 
Ingrediënten:   
(voor 4 personen) 

 
1kg Bone-in beef Rib-eye in plakken van 4 cm dik 
 

2 grote (zoete) uien 
55g bloem  

2el maismeel 
Zout en peter 
1 groot ei, licht geklopt 

1.25 dl bier 
2 flessen zonnebloem of arachideolie 
 

1 witte kool van 1 kg 
2 wortels 
2 stengels bleekselderij 

4 lente uitjes 
200 g mayonaise 
4 el karnemelk 

2 el esdoornsiroop 
2 theelepels appelcider 
100 gr pecannoten 

Zout en peper naar smaak.  
    
 

 
Voorbereiding 

Steek je BBQ aan en laat flink warm worden.  Zeef voor het beslag van de uienring de 
bloem en het maismeel en roer er 1 theelepel zout en wat peper door. Maak in het 
midden een kuiltje en giet hier het ei en bier in. Roer het mengsel met een vork tot een 

glad beslag, maar roer niet te lang. Een paar klontjes in het beslag maken niets uit. 
Houdt het beslag apart. 
Snijdt de uien in ringen. 

 
Maak de kool schoon en snijd hem met de hand of in een foodprocessor in dunne 
sliertjes. Schrap en rasp de wortels en snijd de bleekselderij en lente-uitjes in dunne 

plakjes. Klop de mayonaise, karnemelk, esdoornsiroop en azijn door elkaar en hussel de 
klein gesneden groenten door de dressing. Voeg zout en peer naar smaak toe en hussel 
der de gehakte noten doorheen. 

 



Bereiding 

Grill de Rib-eye aan beide zijden 6 minuten op de grill. Evt. zout en peper toevoegen. 
Laat min 5 minuten rusten alvorens aan te snijden. 
 

Verwarm de olie in een pan. Dompel de uienringen in het beslag en bak ze per 3 of 4 
tegelijk in de olie. Na 1 minuut zijn ze als het goed is goudbruin en klaar. Laat uitlekken 
op keukenpapier en houdt warm. 

 
Snijdt de rib-eye in plakjes en serveer met de onoinrings en coleslaw 
 

Wijntip 
Shiraz (Australie) 



Georgia Pecan Pie 

(zoete taart met caramel en pecannoten) 
 
 

 
Ingrediënten:   
(8 personen) 

 
175 g bloem 
75 g roomkaas (mon chou)  

120 g boter 
2el suiker 

 
3 grote eieren, geklopt 
150 g donkere basterdsuiker 

2 el golden syrup of maple syrup 
½ blikje gecondenseerde melk 
100 g boter 

1 el vanille extract 
150 g pecan noten 
 

1 bak vanilleijs van goede kwaliteit 
    
 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200˚C. Zeef voor de bodem de bloem in een grote kom. Voeg 
roomkaas, boter en suiker toe en kneed het mengel tot een fijnkorrelig deeg. Bekleed er 

een taartvorm (van 24 cm van). Bak de bodem nu 10 minuten. Leg daarbij eventueel 
wat bakpapier op het deeg en leg daar wat gedroogde witte bonen o.i.d. om rijzen te 
voorkomen. Verwijder deze en zet de bodem nog 10 minuten in de oven.  

 
Verlaag de oventemperatuur tot 180˚C. Klop de eieren en voeg de overige ingrediënten 

m.u.v. de pecannoten toe in een grote kom en roer ze goed door elkaar. Giet het 
mengsel in de bodem. Leg daar nu de pecannoten bovenop. Bak de taart ongeveer 50 
minuten totdat de vulling licht vast wordt. Laat afkoelen. 

 
Serveren 
Indien gewenst kan de taart nog worden opgewarmd. Snijdt de taart in punten en 

serveer met een bolletje vanilleijs van goede kwaliteit. 
 
Wijntip 
Muscat de Rivesaltes (zuid Frankrijk) 
 
 

 


