
Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Scholfilet op de BBQ  

 
  

  

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
13634 Scholfilet 120 – 160 gram 1 filet 

15371 Kappertjes ± 10 stuks 

70785 Crème fraîche 30 gram 

70890 Mosterd 10 gram 

15222 Spitskool mix 50 gram 

13687 Peterselie 1 theelepel 

 

VERPAKKING 

13429/13439 Alu sleetje 19 cm/ 28 cm 

 
 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de scholfilet en snijd deze door midden. 

- Meng de crème fraîche en de mosterd en breng op smaak met peper en zout. 

- Leg de spitskool in het aluminium schaaltje en leg hier de 2 helften van de scholfilet op. 

- Schep de crème fraîche op de schol en strooi als laatste de kappertjes en de verse peterselie 
over het geheel. 

 

 
Consumentenbereiding: 

- 15 minuten op 180˚ʗ in de oven of op de BBQ. 
 

  



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

zalmfilet op de BBQ  

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
13651 Zalm moten 1 moot 

18572 Teriyaki saus 40 gram 

72865 Zongedroogde tomaatjes 3 stuks 

13730 Ratatouille mix 50 

18220 Knoflookpulp 1 theelepel 

13651 Zalm moten 1 moot 

 

VERPAKKING 

13190 Alu bakje 450cc 

 
 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de zalmfilet 

- Maak de ratatouille aan met een scheutje olie, knoflook, peper & zout. 

- schep de ratatouille in het aluminium schaaltje 

- Leg de zalm op de ratatouille en schenk hierover de Teriyaki saus. 

- Decoreer het gerecht af met de zongedroogde tomaatjes. 
 

 
Consumentenbereiding: 

- 20 minuten op 180˚ʗ in de oven of op de BBQ. 
 

  



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

coquille op de BBQ 

 
 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
15883 Coquilles 3 stuks 

12898 Citroen botersaus 40 gram 

13485 Groene asperges 2 stuks 

13756 Cherry tomaatjes 3 stuks 

15222 Spitskoolmix 50 gram 

 

VERPAKKING 

13429/13439 Alu sleetje 19 cm/ 28 cm 

 
 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de coquilles. 

- Snijd de groene asperge in stukjes van 1 cm. 

- schep de spitskoolmix in het aluminium schaaltje en leg hier de coquilles op. 

- Leg nu de groene asperges erbij en schenk de citroen/botersaus eroverheen. 

- Decoreer met de cherrytomaatjes. 
 

 
Consumentenbereiding: 

- 12 minuten op 180˚ʗ in de oven of op de BBQ. 
 

  



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

 Vispallet op de BBQ  

 
 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
13634 Schol filet ¼ filet 

13651 Zalm moten 40 gram 

15883 Coquilles 1 stuk 

13647 Gamba’s 2 stuks 

15222 Spitskoolmix 50 gram 

60843 French garden 10 gram 

17492 Hollandaisesaus  30 gram 

13687 Peterselie 1 theelepel 

 

VERPAKKING 

13429/13439 Alu sleetje 19 cm/ 28 cm 

 
 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de vis. 

- Marineer alle soorten met de French garden. 

- Schep de spitskoolmix in het aluminium schaaltje en leg hier de vis op. 

- Schenk over de vis de hollandaise saus. 

- Maak het gerecht af met wat gesneden peterselie. 
 

 
Consumentenbereiding: 

- 12 minuten op 180˚ʗ in de oven of op de BBQ. 
  



Meer recepten bekijken? Ga naar versalert.nl/recepten 

kabeljauw op de BBQ  

 
 

 

 

 

 

Art. nr. Omschrijving Gewicht 
14886 Kabeljauw Lions 1 lions 

60843 French garden 10 gram 

13758 Paprika reepjes 50 gram 

13622 Prei 50 gram 

17703 Dille saus 30 gram 

13707 Bieslook 1 theelepel 

 

VERPAKKING 

13190 Alu schaaltje 450 cc 

 
 

Bereidingswijze: 

- Ontdooi de kabeljauw en marineer deze met de French garden 

- Snijd de prei in dunne ringetjes en leg deze samen met de paprika in het aluminium schaaltje. 

- Leg de kabeljauw op de groenten en schep hier de saus overheen. 

- Strooi als laatste wat fijngesneden bieslook over het gerecht. 
 

 
Consumentenbereiding: 

- 15 minuten op 180˚ʗ in de oven of op de BBQ. 
 


