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Tiradito

Tandoori Wortelen

Taco’s Al Pastor

Choripan

Bao Buns Pulled Kip

Broodje Sabich

Spaanse Kroketten

Tom Yam Soep

Pastel de Nata

Welkom in een wereld van smaken
Proef de lekkerste gerechten in streetfood uit verschillende culturen en keukens 

over de hele wereld met de nieuwste meal kit van World of Streetfood. Haal de 

doos 20 minuten voor het koken uit de koelkast en verwarm oven voor op 175 

graden. Als je alles in één keer wilt serveren, begin dan met de gerechten die het 

langst duren

Breng de sfeer in huis met de  
‘The Wonders of the World’ playlist.



1. Tiradito (A) 
Tiradito is een gerecht afkomstig uit Peru en 
is een mix tussen sashimi en ceviche. Leg de 
vis op een bord en besprenkel met limoensap. 
(Limoensap creëert een “kokend” effect wanneer 
het zuur in wisselwerking staat met de vis). Giet 
de marinade over de vis, wacht een minuut en 
garneer met chili en koriander.

2. Tandoori Wortelen (B) 
Zet de wortelen 15 minuten in de voorverwarmde 
oven. Doe de Raita in een kom of bord en leg 
de wortelen op de Raita. Voeg ter garnering 
geroosterde amandelen toe.

3. Tacos Al Pastor  (C) 
Verwarm het Mexicaanse varkensvlees in een 
pan op middelhoog vuur gedurende ongeveer 
5 minuten. Leg het Mexicaanse varkensvlees 
op een bord en verwarm in dezelfde pan de 
maïstortilla’s 30 seconden per kant in een 
pan. Leg de maïstortilla op een bord met het 
Mexicaanse varkensvlees. Garneer met ananas, 
uien en koriander.

4. Choripan (D)  
Choripan is een gerecht dat zijn oorsprong 
vindt in Argentinië, maar ook populair is in Chili, 
Uruguay en Peru.Leg het brood en de Chorizo   
op een bakplaat en bak 8-10 minuten. Beleg 
het brood met de little gem, ingelegde uien, 
chimichurri en chorizo.

5. Bao Buns Pulled Kip (E) 
Het Bao-broodje is een gestoomd broodje dat 
dateert uit 400 voor Christus in China. Zet een 
pan op het vuur op middelhoog vuur, voeg de 
kip toe aan de pan gedurende 5 minuten. Zet de 
magnetron aan op 900W en stoom de broodjes 
20 seconden (als er een stomer beschikbaar is, 
gebruik deze dan om de broodjes te verwarmen) 
Snijd de Bao Buns doormidden en vul ze met kip, 
zuurkool, hoisinsaus en chili.

6. Broodje Sabich (F) 
The Sabich Sandwich originated from Israel in the 
1940’s by Jewish refugees. Place a pan on the stove 
on medium to low heat. Heat the pita on both sides 
for 30 seconds (be careful, they burn quickly). 
Place the aubergines in the oven for 5-10 minutes. 
Once the aubergine is out of the oven, place some 
amba, aubergines, tomato and cucumber salad, 
eggs and finally the tahini on the warm pita.

7. Spaanse Kroketten (G) 
Hoewel deze versie een Spaanse kroket is (gevuld 
met drie soorten kaas), zijn kroketten ontstaan   
in Frankrijk in de 17e eeuw. Zet de kroketten 8 
minuten in de voorverwarmde oven. Leg de kroket 
op de pagina en garneer met honing-aiolisaus.

8. Tom Yam-soep (H) 
Soep komt oorspronkelijk uit Thailand, Tom Yam 
Soep is gevuld met Aziatische kruiden en aroma’s. 
Zet een pan op het vuur met kokend water. Plaats 
de ongeopende soepzakken in de pan en wacht 
5 minuten. Open de zakjes in een kom en garneer 
met groenten.

9. Pastel de Nata (I) 
Pastel De Nata werd in de 18e eeuw in Lissabon 
gemaakt door monniken. Zet de Natas in de oven 
en verwarm 2-3 minuten.

Bereiding
Prep tijd: 40-60 min  •  Benodigdheden: 1 ovenschaal/rek, 4 pannen en 9 borden



Producten and allergenen

Product: Choripan
Allergeen: Gluten

Product: Taco’s al Pastor
Allergeen: Gluten

Product: Tandoori Wortelen
Allergeen: Mosterd, Noten & 
Lactose

Product: Bao Buns Pulled Kip
Allergeen: Soja, Pinda’s & 
Gluten

Product: Tiradito
Allergeen: Soja & Vis

Product: Tom Yam Soep
Allergeen: Soja

Product: Spaanse Kroketten
Allergeen: Eieren, Gluten, 
Lactose & Mosterd

Product: Broodje Sabich
Allergeen: Mosterd, Eieren & 
Gluten
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Product: Pastel de Nata
Allergeen: Eieren, Lactose & 
Gluten

I

Over de Wereldwijde Chef Groep

“Van straat tot tafel”
Om de oorsprong van streetfood te vinden, moeten we 
meer dan 2000 jaar teruggaan naar het oude Griekenland 
waar gebakken vis op straat werd verkocht. In de loop der 
jaren zijn er veel continenten en beschavingen geweest 
die hun verschillende vormen van streetfood hebben 
ontwikkeld. In elke vorm hebben alle gerechten hun eigen 
verhaal en geschiedenis. Evenzo werken chef-koks in de 
keukens van World of Streetfood van over de hele wereld, 
enthousiast om hun geschiedenis en cultuur te delen via 
hun lokale favoriete gerechten.



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


