
Geroosterde mergpijpjes met gremolata en gegrilde entrecote 

 

Wat heb je nodig? 

1 mergpijp, in de lengte gehalveerd (vraag Meat Monkey!) 
2 steaks van entrecote (ca. 3 cm. dik, met ‘vetcap’) 
trostomaatjes 
4 el. panko 
handvol verse peterselie, fijngehakt 
geraspte schil van 1 biologische citroen 
sap van 1 limoen 
1 grote knoflookteen, kleingehakt 
1 tl. mierikswortelcreme 
2 el. mayonaise 
rucola 
kappertjes (appel) 
2 el. ingelegde ui  
stokbrood, in plakjes gesneden 
versgemalen zwarte peper 
snuf cayennepeper 
grof zeezout 
olijfolie 

 

Wat moet je doen? 

-leg de mergpijpen 24 uur in zout water en schraap ze daarna schoon 

-steek de barbecue aan en zorg voor een directe en indirecte zone 
-snijd de ‘vetcap’ van de steaks, snijd het vet kruislings in en wrijf er zeezout in 

-meng voor de gremolata: de panko met de citroenschil, knoflook en peterselie, wat zwarte peper,  
 zout en een paar druppels olijfolie 
-strooi wat zout over het merg en leg de pijpen op de gril (direct) 
-schep, na een paar minuten, de gremolata erop en laat in ca. 25 minuten garen (kern: 65 graden) 

-bestrijk de tomaatjes met wat olijfolie en pof ze, indirect, tot ze zacht zijn. Houd warm. 

-roer de mierikswortelcreme met de helft van het limoensap, zwarte peper, zout en cayennepeper  
 door de  mayonaise. Zet apart. 

-gril het stukje gezouten ‘vetcap’ (direct) tot ze gaat smelten 
-gril dan de entrecotes (direct) in een paar minuten aan beide zijden en besmeer de steaks 
 ondertussen steeds met het  stukje vet 
-haal de entrecote van de bbq bij een kerntemperatuur van 50 graden en laat rusten, met het vet 
 erbovenop. Bestrooi met versgemalen peper en zout. 
-bestrijk de plakjes stokbrood met olijfolie en gril ze lichtbruin 
-maak de rucola op smaak met wat olijfolie, de rest van het limoensap, peper en zout 



Leg wat rucola op een bord (of plank) met daarbovenop de mergpijpjes. 
Snijd de entrecote in plakjes en leg op de mergpijpjes. 
Leg de gepofte tomaatjes erbij en serveer met het stokbrood, de mierikswortelmayonaise,  
ingelegde ui en wat kapperappeltjes. 

 

“Ik zeg: maken die hap!” 

 

Ralph de Kok 
 
 


