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Croque Monsieur . . .

G erechten die zijn ontstaan in het café hebben iets speciaals. Fantasie geeft 
ons vleugels en wanneer die je optillen, ruik je het etablissement, hoor je 
het gezellige geroezemoes, het klinken van glazen en het open- en dicht-

gaan van de cafédeur. Het verhaal wil, dat de Croque Monsieur ontstaan is in een 
Parijse bistro in 1910. De grote Franse schrijver Marcel Proust was er naar verluidt 
liefhebber van. Hij noemt de Croque Monsieur in zijn meesterwerk ‘Op zoek naar 
de verloren tijd’. Croque komt van croquer wat onder meer kraken en bijten bete-
kent. Als je in een perfecte Croque Monsieur bijt, hoor je een ‘krak’. 

Een croque geserveerd met een gebakken ei bovenop is een Croque Madame.  

Gruyère



We maken eerst een bechamelsaus:

De boter in een pan bij lage temperatuur laten smelten en de bloem toevoegen. 
Blijven roeren met een garde om de bloem te garen. Voeg beetje bij beetje de 
melk toe, totdat de bechamelsaus de juiste smeerdikte heeft. Iets dunner dan 
pindakaas is de ideale dikte voor dit recept.

Nu de Croque Monsieur:

Verwarm de oven op 200 graden.

Leg op een bakblik een vel bakpapier en leg hierop een boterham, die je aan de 
onderkant en bovenkant hebt besmeerd met roomboter. 

Beleg de boterham met de plakken gekookte slagersham en de plakken Tebben 
Classic.

De tweede boterham komt er bovenop en die besmeer je met de bechamelsaus. 
Vervolgens strooi je er de geraspte Tebben Gruyère over. 

Het bakblik gaat de oven in. Na zo’n 12 minuten is de bovenkant goudbruin en 
de Croque Monsieur klaar. Bon appetit en krak ze!
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Gruyère

Voor de bechamelsaus:

klontje roomboter

eetlepel bloem

kopje melk

2 dikke plakken witbrood, wij namen zuurdesem

2 plakken ambachtelijk gekookte ham van de slager  

2 plakken Tebben Classic  

50 gram geraspte Tebben Gruyère

klontje roomboter

Croque Monsieur . . .

or de bechamelsaus:

oque Monsieur . . .


