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Maandrecept  

Maart 

 

Cheese-burger 

 

Ingrediënten 

(hoofdgerecht, 2 personen) 

 

2 ons rundergehakt     1 grote ui, in dunne ringen 

2 plakken oude kaas    een el. mosterd 

Evt: een el. tomatenketchup & mayonaise een scheut tabasco 

3 biologische aardappels,  

(gewassen en in frieten gesneden)  zout en peper    

paprikapoeder     salade 

olijfolie  2 hamburgerbroodjes (bv. witte of 

bruine sesambollen) 
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Bereiden 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Strooi de “frieten” op bakpapier op de 

bakplaat en begiet met olijfolie. Meng door elkaar en schuif de plaat in de oven. 

Kneed het gehakt met wat zout en peper, vorm er 2 platte schijven van. Verhit een 

scheut olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de ui goudbruin en zacht. Voeg dan 

de hamburgers toe en bak aan weerzijden ca. 8 minuten totdat het vlees gaar is. 

Beweeg evt. in de koekenpan, zodat het vlees en de uien niet verbranden. 

Snijd de broodjes open en leg de hamburgers erop. Besmeer het vlees met tabasco 

en mosterd en leg op elke hamburger de helft van de gesmoorde ui-ringen. Tot slot 

de kaas erop. Leg het broodje hamburger dan nog een kleine 10 minuten bij de 

aardappels in de oven (als er plek is) en anders in een licht met olie ingesmeerde 

koekenpan met deksel, zodat de kaas kan smelten.  

Dien broodje hamburger samen met de frieten en wat salade op. Evt. mayo en 

tomatenketchup erbij.  

 

 

 

Welke wijn drinken we hierbij? 

 

Langzaam vlindert het voorjaar binnen, al laat de temperatuur ons geloven dat het nog 
wintert.  We houden het nog even bij rood, maar wel een levendige versie: de Cuvee K van  
Château K. Met 95 % Merlot en 5% Cabernet Franc, rijping in RVS en veel “vakvrouwschap” 
is een toegankelijke, vrolijke wijn gemaakt met fruit en kruidigheid. Kan heel goed naast 
allerlei vleesgerechten en Italiaanse klassiekers als pasta (ook met tomaat!) en pizza. De 
wijn kan goed voor een aantal jaren bewaard worden. 

 

Prijs wijn 

Normale prijs: € 10,50 (bij 6 flessen of binnen het Mon Bouquet 
kwartaalabonnement: € 9,95) 

 

Maandaanbieding 

Bij bestelling in maart 2017: wijn met mooie print recept in tasje: € 8,50. In een kistje:  
€ 13,50 
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