
Catering en kookworkshops
U w  c a t e r i n g b e d r i j f  i n  D e n  H a a g ,  R i j s w i j k ,  L e i d e n  e n  o m g e v i n g

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden en smelt de boter. Vet 
een muffinvorm in met gesmolten boter. Bestrijk de 
vellen filodeeg ook met gesmolten boter en snijd elk vel 
in vieren. Leg 1 vierkantje in elk muffinvormpje met de 
ingevette kan naar boven en de punten omhoog. Draai 
het vormpje een kwartslag en leg er weer een vierkantje 
deeg in. Beleg elk vormpje zo met 3 stukjes deeg en 
draai elke keer een kwartslag. Bak de bakjes in ca. 6 
minuten lichtbruin en krokant. Wip ze uit de vorm en zet 
de bakjes op een velletje keukenpapier om af te koelen.

Snij de biefstuk in 1cm dikke plakken. Verhit een koeken-
pan en giet hier de boter met wat olie in. Bak de biefstuk 
1 minuut aan beide kanten. Haal ze uit de pan en breng 
op smaak met peper en zout.

Snij de rode ui en de lente ui in flinter dunne ringentjes. 
Snij de komkommer in de lengte doormidden en snij 
deze in diagonale plakjes. Hak de mint en koriander grof.
Maak de dressing door het limoen sap, de chili saus, de 
suiker, en de vis saus samen te roeren. Voeg hier de helft 
van de kruiden aan toe. Giet de helft van de dressing 
over het vlees.

Maak intussen in de keukenmachine een saus van de 
munt, 3 el citroensap, Spaanse peper(zonderzaad), 
suiker en de gember. Giet dit mengsel in een kom en 
voeg de yoghurt toe. 

Ingredienten
• 300 gr biefstuk  

• boter om in te bakken

• 100 ml limoen sap

• 5 el Thai sweet chilly saus

• 1  el  suiker

• 2 el vis saus (nam pla)

• 1 rode ui

• 4 lente uitjes     

• 1 komkommer

• 200 gr gemengde salade

• 100 gr taugé 

• een paar blaadjes koriander  

• 1 handje mint

• 100 gram Griekse yoghurt

• 1 cm verse gember

• zout en peper

• 4 Spaanse pepers 

• 50 gr boter

• 6 vellen filodeeg

Eetsmakelijk!
    Karima

www.meneerdekok.nl
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Volg ons via social media en deel de  
kookkunsten via #meneerdekok #recepten 

BEEF SALADE IN FILODEEG BAKJE MET MUNT CHUTNEY

Dit gerecht van Meneerdekok is makkelijk te bereiden en voor 6 personen. 
Verras uw gasten met dit heerlijke en smaakvolle gerecht.

bereiding afwerking 
Snij de biefstukken in dunne reepjes. Verdeel de sla 
over de 8 filodeegbakjes en vul ze met het vlees. 
Garneer af met een takje koriander. Serveer de 
munt chutney apart in een schaaltje.


