
Beercan chicken in speciaalbier-jus 
  
Wat heb je nodig? 
1 hele kip 
“Goeie Dingen” all purpose rub van Ralph (of een andere die je lekker vindt) 
1 á 1,5 flesje chouffe blanche  
Groente: (hoeveelheid van elk maakt niet veel uit: schat zelf even in voor 4 tot 6 personen) 
wortels of bospeentjes in verschillende kleuren 
cherrytrostomaatjes, gehalveerd 
rode uitjes of sjalotjes, in kwarten gesneden 
meiknolletjes 
aardappeltjes 
2 tenen knoflook, grofgehakt 
paar takjes tijm 
takje rozemarijn 
2 laurierblaadjes 
ca. 10 blaadjes verse salie (of 2 el. gedroogde salie  indien geen verse te krijgen) 
ca. 300 ml. kippenbouillon 
scheutje beer vinegar (Oil en Vinegar) of rode wijnazijn 
fleur de sel 
versgemalen zwarte peper 
Leeg blikje 
  
Wat moet je doen? 

1. Steek de barbecue aan en zorg voor een temperatuur van ca. 190 graden 
2. Richt je bbq zo in dat je indirect kunt bereiden 
3. Besmeer de gehele kip met wat olijfolie en bestrooi met de rub (ook van binnen) 
4. Vul het blikje met een beetje speciaalbier en zet de kip eroverheen (pootjes naar 

voren, vleugeltjes op de rug, zodat ze stevig blijft staan op het rooster) 
5. Was de aardappels goed en snijd ze aan 4 zijden zodat er een soort 

rechthoek/vierkant overblijft 
6. Verwarm een grote (hapjes/paella)pan op de barbecue en zet de kip op blik in het 

midden van de pan 
7. Giet er olijfolie in en verhit dit even 
8. Zet de aardappels in de olie zodat ze aan alle kanten bruin bakken 
9. Doe er dan de overige groenten bij met de knoflook, tijm, rozemarijn, laurier en salie 
10. Blus af met het bier, de azijn en bouillon en breng op smaak met peper en zout 
11. Gaar in ca. 1 uur en 15 min. tot de kip een kerntemperatuur heeft (gemeten achter 

de dijen) van 72 graden 
12. Roer tijdens het garen de groente af en toe door en sluit steeds weer het deksel (als 

er te weinig vocht in de pan zit kun je dit aanvullen met wat bier en bouillon) 
13. Haal, als de kip gaar is, de laurierblaadjes en takjes tijm en rozemarijn uit de pan 
14. Haal de kip van het blik en snijd haar in stukken op een snijplank 
15. Serveer de stukken kip met de groente en giet er de overgebleven jus over 



Ik zeg: "Maken die hap!” 
  
Ralph de Kok 


