
8 sneden dik speltbrood 

8 plakken cecina de Leon (gedroogde runderham) 

8 plakken gerookte zalm 

4 plakjes brie 

1 bakje hoemoes 

blaadjes little gem (of ijsbergsla) 

plakjes cornichons (kleine augurkjes) 

kappertjes   

Zaanse truffel mayonaise (knijpfles 500ml) 

 

Besmeer het brood met hoemoes en leg er dunne 

plakken brie op. Daarna maak je een variatie 

door plakken zalm of Cecina de Leon op de brie te 

leggen. Beleg het brood daarna verder met de sla, 

kappertjes en augurkjes. Zorg dat deze binnenin liggen. 

Vouw de broden tegen elkaar en grill de tosti's krokant, 

zodat de kaas gesmolten is, maar de sla nog knapperig. 

Stapel de broodjes op voor een echte tosti 2.0. Snijd 

doormidden en serveer met de 

Zaanse truffel mayonaise.

Tosti 2.0



4 lange smalle luxe broodjes 

4 hotdogs of 4 duke of birkshire of wagyu hotdogs 

1/4 courgette 

1/4 Komkommer 

Radijsjes 

1 groene peper 

1 puntpaprika 

1 radicchio of roodlof 

Zaanse pittige mayonaise (knijpfles 500ml) 

 

Snijd de groenten in kleine blokjes en maak een lekkere 

salade. Maak deze aan met Zaanse pittige mayonaise. 

Braad de worsten zachtjes in een grillpan en zorg dat ze 

niet scheuren. Snijd de broden langs de bovenkant in en 

leg er wat salade in. Leg de worst er bovenop en 

dresseer met radijsjes. Spuit er nog wat Zaanse pittige 

mayonaise over.  

Hotdog 



4 lange smalle luxe broodjes 

4 hotdogs of 4 duke of birkshire of wagyu hotdogs 

1/4 courgette 

1/4 Komkommer 

Radijsjes 

1 groene peper 

1 puntpaprika 

1 radicchio of roodlof 

Zaanse mosterd mayonaise (knijpfles 500ml) 

 

Snijd de groenten in kleine blokjes en maak een lekkere 

salade. Maak deze aan met Zaanse mosterd mayonaise. 

Braad de worsten zachtjes in een grillpan en zorg dat ze 

niet scheuren. Snijd de broden langs de bovenkant in en 

leg er wat salade in. Leg er de worst bovenop en 

dresseer met radijsjes. Spuit er nog wat Zaanse mosterd 

mayonaise over.  

Hotdog 



6 sneden dik speltbrood zonder korst 

6 plakken Cecina de Leon (gedroogde runderham) 

6 plakken gerookte zalm 

4 plakjes brie 

1 bakje hoemoes 

blaadjes little gem (of ijsbergsla) 

plakjes cornichons (kleine augurkjes) 

kappertjes   

Zaanse kerrie mayonaise (knijpfles 500ml) 

 

Grill het brood kort aan. Besmeer het brood met 

hoemoes en leg er dunne plakken brie op. Daarna maak 

je een variatie door plakken zalm of Cecina de Leon op 

de brie te leggen. Beleg het brood daarna verder met de 

sla, kappertjes en augurkjes. Vouw de broden tegen 

elkaar, snijd doormidden en stapel ze op elkaar voor een 

echte club sandwich deluxe. Serveer met de Zaanse 

kerrie mayonaise.

Club sandwich deluxe



1 stuk brisket (voorgegaard) 

4 hamburgers   

4 hamburger broodjes 

4 tomaten 

2 rode uien 

augurken 

4 plakken cheddar kaas 

1 krop sla 

Zaanse pittige mayonaise (knijpfles 500ml) 

 

Snijd de brisket in plakken en grill de plakken tot het vet 

begint te smelten. Grill de burgers tot een medium 

garing (niet doorbakken) en laat op het laatst de kaas 

mee smelten. Rooster de broodjes kort op een hete grill. 

Beleg de broodjes met de sla, burger en brisket plakken. 

Snijd de tomaten, ui en augurken in dunne plakken en 

dresseer op de burgers. Maak af met een flinke dot 

Zaanse pittige mayonaise.  

Big ass brisket burger


