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Menu 
 

Knoflookgamba’s alla Sjaak met tomatenrisotto 
(Gamba’s in knoflook … verder geen flauwekul … net als Sjaak) 

 
Souvlaki met lachanosalata 

(Souvlaki van varkenshaas met ztarziki en griekse wittekool salade) 
 

Gegrilde zalmforel 
(gegrilde zalmforel met tonijnaardappelsalade) 

 
Watermeloen limoen granita 

(watermeloen limoen slush en watermeloen gemarineerd met witte rum en mint) 
 
 



 

Knoflookgamba met tomatenrisotto 

(gegrilde gambaspies met risotto van tomaten en witte wijn) 
 
 
 
Ingrediënten:   
 
Sateprikkers 
40 grote gepelde gamba’s 
Olijfolie 
4 tenen knoflook 
Peper en zout 
    
400 gr risottorijst  
2 blik gepelde tomaten 
1 grote ui 
1 teen knoflook 
250 ml Witte wijn 
500 ml visbouillion van blok 
1 tl tijm 
    
 
Voorbereiding 
Zet de satéprikkers in een glas met water. Ontdooi de gepelde gamba’s. Doe ze in een 
bak samen met de geperste tenen knoflook, wat peper en zout en flink wat olijfolie. 
Laat minimaal 1 uur marineren. 
 
Fruit voor de risotto de ui in wat olijfolie. Voeg na 3 min de tijm en knoflook toe en na 
nog eens 1 minuut de risottorijst. Laat bakken totdat de rijst glazig is. Voeg nu het blik 
gepelde tomaten toe en zorg dat deze al pruttelend in kleine stukjes uiteen vallen. Zet 
de risotto op zeer laag vuur. Schenk nu steeds langzaam een beetje witte wijn toe 
totdat dit is opgenomen. Doe hetzelfde met de bouillion als de wijn op is. Indien de rijst 
te droog is, mag meer bouillion worden toegevoegd. 
 
 
Bereiding 
Rijg 4 gamba’s aan iedere spies. Grill ze op een loeiend hete kolenbarbeque. Serveer 
met een bolletje risotto. 
 
Wijntip 
Een frisse menetou salon uit Pouilly Fume / Sancerre in Frankrijk (Suavignon Blanc) 

 



Souflaki met Lachanosalata 

(varkenshaasspiezen met zarziki en griekse wittekool salade) 
 
 
 
Ingrediënten:   
 
Voor de Souflaki: 
1 kg Varkenshaas 
5 el olijfolie 
3 el citroensap 
2 el gedroogde tijm 
2 el gedroogde oregano 
3 tenen knoflook 
Zout en peper 
Sateprikkers 
 
Voor de Zarziki: 
1 ½ komkommer 
1 tl zout 
1000 gr griekse of turkse yoghurt 
3 teentjes knoflook 
4 eetl. Gehakte peterselie 
4 eetl. olijfolie    
   
Voorbereiding souflaki 
Week de prikkers in water. Snijd de varkenshaas in plakken van ½ cm dik. Schep 
olijfolie, citroensap, tijm, oregano, knoflook, zout en peper door het vlees en laat 2 uur 
marineren in de koelkast.  
 
Voorbereiding zarziki: 
Rasp de komkommer. Doe het zout erop en laat in een zeef uitlekken in ca. 15 min. Dep 
droog. Klop de yoghurt los en meng er de komkommer, geperste knoflook, peterselie en 
olijfolie door. Breng op smaak met peper en zout 
 
Voorbereiding witte kool salade: 
Rasp witte kool en wortel. Doe de knoflook, citroensap, olijfolie en zout en peper in de 
keukenmachine en mix tot een saus. Giet over de kool en roer goed door elkaar. 
Garneer met een olijf. 
 
Bereiding 
Rijg de varkenshaas aan spiezen en gooi op de grill of BBQ. Bestrijk tijdens het grillen 
met marinadevocht of met citroensap. Serveer met zarziki en witte kool salade. 
 
Wijntip 
Vermentino uit Italie. 

Voor de witte kool salade: 
1 witte kool 
3 tenen knoflook 
1 dl olijfolie 
Witte peper 
1 wortel  
Sap van 1 citroen 
Zout 
Zwarte olijven 
 



Gegrilde zalmforel met aardappeltonijnsalade 

(gewoon … omdat het kan) 
 
 
 
Ingrediënten:   
 
3 stuks zalmforel 
1 bosje tijm 
2 citroenen 
3 tenen knoflook in plakjes 
Peper en zout 
 
1 kg vastkokende aardappelen 
300 gr sperziebonen 
1 rode ui 
2 blikjes tonijn in water 
75 gr zwarte olijven  
6 el mayonaise 
30 gr peterselie 
   
 
 
Voorbereiding 
Snijd de zalmforel aan iedere zijde op twee plaatsen schuin in. Vul de buik met plakjes 
knoflook, citroen en tijm. Bestrooi met peper en zout en pak in in aluminiumfolie. 
 
Schil de aardappelen en snijd in grote blokjes. Kook in een pan met bouillion in 15 min 
gaar. Giet de aardappels af en laat afkoelen. Kook de sperziebonen beetgaar en spoel af 
onder koud water. Meng aardappels, bonen, gesneden rode ui, tonijn, mayonaise, 
olijven en peterselie en breng op smaak met zout en peper. Zet in de koelkast. 
 
Bereiding 
Grill de zalmforel op de BBQ 10 tot 15 min. Middels de inkepingen is goed te zien of de 
zalmforel al gaar is. Haal stukjes zalmforel van de graat en leg op een bord. Serveer met 
een schep van de salade. 
 
Wijntip 
Sterke chardonay (houtlagering) uit Australie 

 
 



Granita van Watermeloen 

(watermeloen en limoen slush en watermeloen met witte rum) 
 
 
 
Ingrediënten:   
 
1 watermeloen 
100 ml Witte rum 
200 gr suiker 
5 limoenen 
Munt ter garnering 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
Snijdt de watermeloen in stukken. Doe de helft samen met het limoensap en de suiker 
in een foodprocessor en maak glad. Schenk in een bak en zet in de diepvries. Ieder half 
uur even gladroeren.  
 
Leg de rest van de stukken meloen op een plat bord of schaal. Giet de rum over de 
watermeloen zodat deze kan ‘marineren’. Zet koel. 
 
 
Bereiding 
Schep een bolletje granita op een klein bord (eventueel in glaasjes serveren als het nog 
niet vast genoeg is). Vul aan met een schep van de rummeloen. Garneer met munt. 
 
Wijntip 
Moscato D’astie 


