
Cheeseburger met kaassaus 
 
Wat heb je nodig? 
4 hamburgers 
4 ronde broodjes (iets kleiner dan de burger) 
wat blaadjes sla 
1 grote vleestomaat 
1 el. sesamzaadjes 
1/2 groene jalapeno 
handvol verse bieslook 
olijfolie 
flinke klont boter 
bakje mascarpone/gorgonzola (ca. 140 gr.) 
stuk provolone 
4 plakjes cheddarkaas 
100 gr. belegen kaas 
versgemalen zwarte peper 
  
Wat moet je doen? 

1. Vul je barbecue voor 1/3 deel met houtskool en steek aan 
2. Snijd de provolone in dunne plakken, rasp de belegen kaas en haal de cheddarplakjes 

uit het plastic Zet apart. 
3. Snijd de tomaat in dunne plakjes en hak de bieslook en de jalapenopeper fijn. Zet 

apart. 
4. Smelt de boter in een pannetje 
5. Halveer de broodjes en besmeer de snijkanten dun met wat gesmolten boter 
6. Leg ze met de snijkanten op de gril en bestrijk ook de bolle bovenkant van de 

broodjes met boter 
7. Bestrooi met sesamzaadjes en rooster tot de broodjes mooie grilstrepen hebben. Zet 

apart. 
8. Zet een skillet op laag vuur en smelt hierin al roerend de mascarpone/gorgonzola 
9. Roer de jalapeno-peper en de bieslook door de gesmolten kaas en breng de saus op 

smaak met wat versgemalen zwarte peper 
10. Druk in het midden een kuiltje in de burgers en gril deze op 250 graden, tot de 

onderkant ca. 2 mm bruin is geworden en mooie grilstrepen heeft 
11. Draai de burgers om en beleg ze met de plakjes provolone en hierop wat geraspte 

belegen kaas 
12. Sluit het deksel van de barbecue en gaar de burgers verder tot medium 
13. Beleg de onderste helften van de broodjes met wat sla, plakjes tomaat en een 

hamburger 
14. Leg hierop een plakje cheddarkaas en herhaal eventueel. 
15. Giet de kaassaus erover en bestrooi met nog wat versgemalen zwarte peper. 

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


