
Chef Julius Jaspers
BBQ Box



Pittige Wortelen

Miso Maïs

Brood van Menno

Knoflook gemarineerde Garnalen

Bavette

Jalapeno Cheddar Worsten

Thaise Kip Drumsticks

Vietnamese Buikspek

Lente-uitjes; Zoetzure Komkommer; Koolsla; 

Aardappelsalade

Chili Mayonaise; Coke Cola BBQ-saus; SalsaVerde

Menu

Chef Julius Jaspers
BBQ Box



Bereiding

Let’s grill
Deze maaltijd biedt je een unieke Julius Jasper BBQ-ervaring. Ontvang een 
maaltijd van chef-kok kwaliteit vanuit het comfort van uw eigen huis! Leer 
alles over BBQ van de koning van BBQ zelf.

1. Haal het vlees voordat je begint met koken 
uit de vacuümzakken en laat het 30 minuten 
op kamertemperatuur staan. Verwarm de 
oven voor op 200 graden voor het brood 
van Menno (P). 7 minuten koken (kan een 
tussendoortje zijn tijdens het koken of 
gegeten worden tijdens de maaltijd).

2. Miso Maïs en Pittige Bospeen 
Zet de bak met Pittige Wortelen (A) zonder 
deksel 25 minuten op de voorverwarmde 
BBQ (15 minuten als de BBQ een ventiel 
heeft). Zet tegelijkertijd de bak Miso Maïs (B) 
zonder deksel op de BBQ voor 15 minuten 
(10 minuten als de barbecue een ventiel 
heeft). Als de wortelen en maïs klaar zijn, 
kunnen we beginnen met garneren. Bestrooi 
de maïs met Lente-uitjes (C).

Breng sfeer in huis met de 
‘Sweet Home BBQ’ playlist

3. Knoflook gemarineerde Garnalen 
Leg de Knoflookgarnalen (D) op de grill 
en bak ze knapperig. Bestrijk de garnalen 
af en toe met de marinade om de Julius 
Jasper-smaken te accentueren. (De 
knoflookgarnalen moeten een zwarte rand 
hebben, eet het pantser niet op, verwijder 
indien mogelijk)

4. Bavette 
Leg de Bavette (E) op de grill tot hij krokant 
is. De kerntemperatuur moet 47 graden 
zijn. Zodra deze 47 graden heeft bereikt, 
plaatst u de bavette in een dubbelgevouwen 
aluminiumfolie. Laat 5 tot 10 minuten in folie 
liggen. Zet daarna weer 1 minuut op de BBQ.

5. Jalapeno Cheddar Worsten 
Leg de Jalapeno Cheddar Worsten (F) op 
de grill. Kook tot ze knapperig zijn of tot de 
interne temperatuur 55 graden bereikt. (De 
worsten zijn al gekookt voor het grillen, dus je 
kunt het meteen eten)

6. Thaise Kipdrumsticks 
Leg de Thai Kipdrumsticks (G) op de grill tot 
ze knapperig zijn. Borstel af en toe de Thaise 
Marinade (H) op de drumsticks om de Thaise 
smaken te accentueren. (De Kipdrumsticks 
waren al gekookt voor het grillen, dus je kunt 
het meteen eten)

7. Vietnamese Buikspek  
Leg de Vietnamese Buikspek (I) op de grill 
en bak tot hij krokant is. (De buikspek was 
al gekookt voor het grillen, dus je kunt het 
meteen eten).

Prep tijd: 10 mins  •  Grill tijd: 30 min  

Benodigdheden: BBQ en 8 borden



Product en Allergeen

Product: Garnalen met 
Knoflook
Allergeen: Vis en Schaaldieren

Product: Koolsla
Allergeen: Selderij, Ei en 
Lactose

Product: Zoetzure 
Komkommers
Allergeen: Vrij van allergieën

Product: Lente-uitjes
Allergeen: Ui

Product: Miso Maïs
Allergeen: Soja en Lactose

Product: Vietnamese Buikspek 
Allergeen: Vis

Product: Bavette
Allergeen: Gerookt 
Paprikapoeder

Product: Aardappelsalade
Allergeen: Selderij en Ei

Product: Pittige Wortelen
Allergeen: Vis

Product: Thaise Marinade 
Allergeen: Vis

Product:  Thaise Kipdrumsticks
Allergeen: Vis

Product: Coca Cola BBQ-saus
Allergeen: Selderij

Product: Chili Mayonaise
Allergeen: Ei

Product: Jalapeño
Cheddar Worsten
Allergeen: Lactose

Product: Salsa Verde
Allergeen: Vrij van allergieën
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Product: Brood van Menno met 
Kruidenboter
Allergeen: Gluten en Lactose

P

Over Julius Jaspers 

“Chef-kok kwaliteitsvlees op tafel 
zonder al te veel moeite”
Een goede keuze, vindt Julius Jasper! In plaats van urenlang 
in verschillende winkels te shoppen, groenten te peinzen, 
je zorgen te maken over sauzen en nachtenlang marineren, 
besteed je al dat werk uit aan Jasper! Julius vereenvoudigde 
het proces en zorgt voor een balans tussen gerechten, 
smaken en bereidingswijzen.



eatsous www.eatsous.com

Deel je ervaring met ons:

Deel code “SOUSLOYAL” met een vriend, en vergeet 
hem vooral zelf niet te gebruiken om 20% korting te 
bemachtigen op je volgende ervaring bij Sous. 

Cadeau voor jou, en om weg te geven


