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We zijn één! 
Eén jaar jong, maar we voelen ons 
keukenveteranen. Want in ons eerste jaar mochten we 
al meer dan 100.000 gasten welkom heten. 100.000 
smaaksensaties, daar zijn we trots op! En elke dag 
verfijnen we onze recepten, zodat jouw bezoek een 
feestje blijft!  

In dit receptenboekje vind je onze favoriete 
smaaksensaties. Zodat jij in je eigen keuken kunt 
genieten van eten met een verhaal. Ook lees je hoe 
Fooddock is ontstaan, waar we tegen aan liepen en 
hoe we de toekomst zien. Een kijkje in onze keuken!

Laat het je smaken!
Het Team van Fooddock
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Het verhaal van Fooddock 
Wat hebben wij, met jouw hulp, kunnen bijdragen aan de wereld van de foodie?

Eén jaar Fooddock

1 historische graansilo

37 eigenzinnige keukens

58 evenementen over eten met een verhaal

meer dan 100.000 buikjes rond

digitale foodies: 9513 facebook fans, 1562 instagram volgers
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Het recept van Fooddock
Na een jaar plannen en verbouwen opende Fooddock haar deuren op 13 november 2015. 
Omdat we vol overgave ´eten met een verhaal´ wilden vieren. Met spannende innovaties uit 
keukens van over de hele wereld. Toen de Zwarte Silo in het creatieve Havenkwartier op ons pad 
kwam voelde dit als thuiskomen. Op slag verliefd.

Met 14 eigenzinnige ondernemers gingen we het avontuur aan. Het recept: een stevige ambitie 
om jaarlijks 100.000 bezoekers te laten genieten. Vol vrolijke naïviteit worstelden we met 
gebrekkige afzuiging, een niet warm te krijgen graansilo en de hoeveelheid taken die op ons pad 
kwamen. 

Eén jaar later zijn we zijn nog net zo vrolijk, wat minder naïef en flinke stappen verder. 
En onze ambitie staat nog steeds: een podium zijn voor puur en eerlijk eten en met delen plussen 
creëren. 



Fooddock: steeds beter!
Meer verhalen
Wij geloven in eten met een verhaal. Soms is dit verhaal biologisch, soms lokaal. Maar dit is altijd 
het verhaal van een gepassioneerde ondernemer die vertelt waarom zijn of haar gerecht zo 
bijzonder is. Afgelopen jaar is deze focus door de opstartfase soms vertroebeld. Komend jaar 
willen we dit verhaal beter neerzetten: met beeld, geluid én enthousiast vertellende 
ondernemers.  

Wisselende keukens
Naast de 36 keukens die je al kon proeven bij Fooddock, zijn er nog zo veel meer fanatieke 
foodies die een podium verdienen. We vertrokken met de verwachting dat onze keukens 
constant zouden wisselen. Elke week een ander aanbod. Dit bleek lastiger dan gedacht. Enerzijds 
was er simpelweg niet zoveel vraag naar flexibele plekken, anderzijds bleek het een logistieke 
nachtmerrie te zijn. Nu zetten we in op een mooie balans tussen flexibele smaakmakers en een 
vaste kern van sterrenkeukens. We blijven zoeken naar gepassioneerde koks en eigenzinnige 
smaakpuristen, die niet stoppen tot ze hun visie in het perfecte gerecht weten te gieten. 
Zodat jij kunt genieten van het lekkerste op deze wereld. 

Minder, maar beter
Lekker eten vier je. En dat hebben we gedaan! Met bijna 60 evenementen rondom eten met een 
verhaal. Door deze overweldigende hoeveelheid evenementen is niet alles uit de verf gekomen. 
We blijven evenementen organiseren, maar minder. Wat we doen is toonaangevend, messcherp 
en een cadeautje voor onze bezoekers. 

Op de groei
Dit eerste jaar groeiden startende keukens in ondernemerschap. Concepten en smaken werden 
steeds beter neergezet. Ook de organisatie van Fooddock vond een betere verdeling, waarin 
iedereen beter in zijn kracht staat. Een groeispurt die wat ons betreft richting de sterren gaat. 
Vol vertrouwen gaan we door. 

8



Jouw bijdrage
Wij zijn trots op wat we konden neerzetten 
met alle foodies en bezoekers. Uiteindelijk 
ben jij als gast ons beste klankbord. Daarom 
gaan we graag met je om tafel, zodat we jouw 
beleving nog smaakvoller kunnen maken. 

Mail jouw ideeën naar info@fooddock.nl. Zo 
worden we één community van foodies die 
genieten van eten met een verhaal. 

Bedankt voor jouw bijdrage!
- Het Team van Fooddock



“De Gin Tonic van Wagging Finger draait om liefde en ambacht, 
een heerlijke verfrissing.”
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Fans van Fooddock weten een lekker drankje bij hun gerecht naar 
keuze te waarderen. Wat dacht je van Fooddock’s eigen 
‘Havenmeester’ – speciaal door Gulpener voor Fooddock gebrouwen. 
Maar ook voor een goede cocktail kun je bij Fooddock’s bar terecht. 
Bijvoorbeeld voor een perfecte Gin Tonic, op basis van gin van de 
Deventer distilleerderij Wagging Finger. 

DE GIN TONIC VAN ONZE BAR

DIT HEB JE NODIG
Voor 1 glas
•  1 goed glas 
   (Longdrink of Copa)
•  Voldoende ijsblokjes
•  Wagging Finger Gin 
•  Een goede kwaliteit 
   neutrale Tonic (Fentimans,
   Fevertree, Russel&Co)
•  Jeneverbes 
•  3 à 4 cm sinaasappelschil
•  Takje rozemarijn

ZO MAAK JE HET

Schep je glas goed vol met ijs, hoe meer ijs hoe langer het duurt voordat 
het gaat smelten. Het ijs is er om je Gin Tonic te koelen, niet om te 
verdunnen. 

Schenk bij je ijs 40 tot 50 ml Wagging Finger Gin. Daaraan voeg je 160 tot 
200 ml van je favoriete tonic toe. Het is belangrijk dat je kiest voor een 
goede tonic – ongeveer driekwart van je Gin Tonic bestaat immers uit 
tonic. Kies voor een bescheiden tonic die niet te veel sporen nalaat. 
Schenk rustig in zodat het meeste koolzuur in je tonic blijft. 

Nu de garnering. Omdat de jeneverbes de basis is waar het in een goede 
gin om draait, voegen we die ook in de Perfect Serve toe. Kneus 4 of 5 
jeneverbesjes en laat deze in de glas vallen. Als je het citruskarakter van 
de gin wilt benadrukken, voeg dan de sinaasappelschil toe. Vergeet niet 
de rand van het glas in te wrijven met het schilletje. 

Wil je juist het kruidige karakter van de gin benadrukken, dan voeg je een 
takje rozemarijn toe. Nooit te veel, het is slechts een garnering!  

Genieten maar!

RECEPT



“Het enige echte Terschellinger gerookte zout vind
   je ook terug bij Smoked Seafood in Fooddock.”
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Bij Smoked Seafood van Zuidvenne vind je de beste en de lekkerste 
gerookte vis. Vraag waarom en Bjorn licht een tipje van de sluier op. 
Een tipje... want het pekel- en rookproces van Zuidvenne’s gerookte 
vis is zeer geheim. Zuidvenne’s vis wordt volgens een eigen, uniek 
pekel- en rookproces gerookt. 

Wil je toch thuis een zalmburger maken, dan kan dat volgens dit 
recept van Smoked Seafood.  Maar voor de enige echte 
smaakbeleving moet je toch in Fooddock zijn…

RECEPT

DE ZALMBURGER VAN SMOKED SEAFOOD

DIT HEB JE NODIG 
voor 4 personen
Voor de saus
•  60 gr vloeibare honing
•  2 el franse Maille mosterd
   à l’ancienne
•  Flinke theelepel verse 
   fijngehakte dille

Voor de burger
•  Ca 125 gr zalmmoot
•  1 granny smith appel,
   zonder klokhuis, in ringen
   van ½ cm
•  2 handen mesclun 
   (slamengsel)
•  Een handje radijskiemen
•  4 ambachtelijke 
   tarwebollen (van de bakker)
•  1 rode ui, in dunne ringen 
   (3-4 mm dik)

DIT HEB JE NODIG

ZO MAAK JE HET

Maak eerst de saus door de honing, mosterd en dille door elkaar te 
kloppen.

Grill de zalmstukken in een hete pan, ongeveer 2 minuten aan elke 
kant. De zalm hoort van binnen rosé te zijn.

Snijd de broodjes open. Beleg de onderkant met de mesclun zodat de 
bodem bedekt is. Leg er een schijfje appel op en een paar 
rode-uiringen. Vervolgens de zalmmoot, met daar bovenop een plukje 
radijskiemen. 

Schep er ten slotte ongeveer anderhalve eetlepel 
honing-mosterd-dillesaus op. En leg de bovenkant van de bol erop.



“Oscar rolt de sushi en temaki per stuk, vers op bestelling!”
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DIT HEB JE NODIG 
•  800 gr kippendijfilet
   in grove stukken
•  2 tenen knoflook
•  2 Lombok- of rode 
   chilipepers
•  20 gr gemberwortel
•  120 ml sojasaus
•  60 ml Japanse zoete
   rijstwijn (mirin)
•  80 gr suiker
•  1 tl zout
•  sesamzaad
•  bieslook, fijngeknipt

Bij Meneer Temaki vind je de beste sushi en temaki, gerold waar je bij 
staat, dus altijd vers en van de beste kwaliteit. Yakitori zijn Japanse 
kipspiesjes in een sojasausmarinade. Een typisch Aziatisch 
streetfoodgerechtje dat ook enorm populair is in Fooddock! 

DE YAKITORI VAN MENEER TEMAKI

ZO MAAK JE HET

Week de satéprikkers in koud water. Dit voorkomt dat ze vastplakken 
op de grill. Doe de pepers, knoflook en gember samen met de sojasaus, 
rijstwijn, suiker en zout in een blender en maal tot een glad geheel 
(of doe dit met een staafmixer).

Verhit het mengsel in een steelpan met dikke bodem tot ca 70 graden, 
tot de oliën vrijkomen. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel 
afkoelen.

Rijg de kipdijfilet op de prikkers. Steek de grill aan (of zet een grillpan op 
hoog vuur) en leg de spiesen op de grill. Bestrijk ze, zodra het vlees wit 
wordt, met de yakitori-marinade. Probeer zoveel mogelijk dunne lagen 
aan te brengen. Houd de spiesen goed in de gaten, want de saus ver-
brandt snel. Test of de kip gaar is door erin te knijpen – de kip moet zo 
stevig voelen als de muis van je hand wanneer je je duim en wijsvinger 
stevig op elkaar houdt. 

Bestrooi de spiesjes met sesamzaad en bieslook.

RECEPT



“De kruiden, specerijen, kleuren, geuren en smaken die je 
tegenkomt in de Midden-Oosterse keuken vervelen nooit.”
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DIT HEB JE NODIG
voor 5 à 6 pizzaatjes
Voor de bodems
•  250-300 gr bloem
•  2 tl instant gist
•  20 gr suiker
•  2 eieren
•  75 gr boter

Voor de topping
•  5 rode uien
•  1 el boter
•  1 el olijfolie
•  1 el suiker
•  1 el balsamicoazijn
•  zout en peper
•  handvol feta
•  handje walnoten
•  3 verse vijgen 
   (of 2 rijpe peren)

Voor erbij
•  handje rucola 
•  granaatappelpitjes

Pizzaatjes op z’n Midden-Oosters, met een lichtzoet en luchtig deeg, 
belegd met een tongstrelende topping – een perfecte combinatie van 
zoet, zout en fris-zuur. Met verse vijg zijn de pizzaatjes het allerlekkerst. 
Als je geen verse vijgen kunt krijgen, zijn blauwe druiven een prima 
alternatief. Inge neemt je stap voor stap mee in dit recept.

VERRASSENDE BRIOCHE-PIZZAATJES VAN LOOK

ZO MAAK JE HET

Doe de gist in een ruime mengkom met twee eetlepels handwarm water 
en een theelepel suiker. Roer tot een papje. Als het gistmengsel borrelt, 
doe er dan de bloem, suiker, zout en eieren bij. Roer met een spatel tot 
een kleverig deeg. 
Kneed er de koude boter doorheen. Voeg extra bloem toe als het deeg 
erg kleverig is. Kneed tot een glad en soepel deeg. Laat het deeg bij 
kamertemperatuur ongeveer een uur rijzen (of totdat het in volume ver-
dubbeld is). Zet het deeg, in een afgedekte kom, gedurende ten minste 
14 uur in de koelkast. 

Snijd de uien in dunne halve ringen en bak ze op halfhoog vuur in de olie 
en de boter. Zet de pan na een paar minuten op het laagste pitje en voeg 
de suiker, zout en peper en balsamicoazijn toe. Laat nog een halfuurtje 
pruttelen.

Rol het deeg uit op een bebloemd oppervlak. Druk er cirkels met een 
doorsnede van ca 10 cm uit en leg die op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Laat de bodems 1 a 2 uur rijzen bij kamertemperatuur. Verwarm 
de oven op 180 graden.
Beleg de bodems met de topping: eerst de ui, dan de verkruimelde feta 
en de walnoten. Snijd de vijgen in mooie partjes en leg 3-4 partjes op elke 
bodem. Bak ze af in ongeveer 15-20 minuten. 

Serveren met een handje rucola, en bestrooien met granaatappelpitjes. 
Draai er eventueel nog wat zout en peper overheen.

RECEPT



“De fresh en frozen yoghurt en smoothies van Amy’s zijn voor iedereen 
   die houdt van gezond en lekker – voor alle fans van Fooddock dus!”
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Bij Amy’s kun je op elk moment van de dag genieten van biologische, 
verse Nederlandse yoghurt met 100% natuurlijke ingrediënten. Je vindt 
er zowel ‘fresh’ als ‘frozen’ yoghurt aangevuld met de allerlekkerste 
lokale toppings zoals handgesneden vers fruit, premium muesli, noten, 
fairtrade chocolade, superfoods en met speciale afwerkingen zoals 
kaneel, honing en fruitcoulis. Verder kun je bij Rogier van Amy’s in 
Fooddock de allerlekkerste smoothies en wafels krijgen. 

Met dit recept maak je je eigen frozen yoghurt met sinaasappel, honing 
en kardemom. 

DE SINAASAPPEL FROZEN YOGHURT VAN AMY’S

DIT HEB JE NODIG
voor 4 personen
•  200 ml volle biologische
   yoghurt
•  100 ml slagroom
•  15 gr biologische 
   bloemenhoning
•  15 gr zelfgemaakte 
   vanillesuiker
•  scheutje sinaasappel
   siroop  
•  tl kardemom

ZO MAAK JE HET

Sla met een garde de yoghurt met de honing los. Klop de slagroom met 
de vanillesuiker lobbig en meng door de yoghurt. Voeg de siroop en de 
kardemom toe. 

Giet het yoghurtmengsel in de ijsmachine en laat draaien tot het ijs zacht 
en romig is. 
 
Het beste resultaat krijg je met een ijsmachine. Heb je die niet? Schep het 
mengsel dan in een ruime diepvriesdoos. Vries tenminste 4 uur in, waarbij 
je het mengsel elk uur omschept.

Voor de vanillesuiker doe je 250 gram suiker in een weckpot en voeg 
je droge gebruikte schillen van vanillestokjes toe en laat ten minste een 
paar weken staan. De vanille zal in de suiker trekken en je hebt heerlijke 
zelfgemaakte vanillesuiker.

Tip: Eet je FroYo direct op!  Als je dit in de vriezer zet op -18 graden wordt 
de Frozen Yoghurt te hard.

Gebruik je fantasie en versier je FroYo met jouw favoriete toppings!

RECEPT



“Wat je van ver haalt is niet per se lekkerder. Wat je van 
dichtbij haalt, dat is pas lekker!”
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Baron Balkenbrij weet waar hij de mosterd haalt - uit de regio! In het 
Achterhoekse Doesburg - net als Deventer een hanzestad - is een 
heerlijke mosterd te vinden waarmee de Baron (Martijn Wijnbergen) 
een verrukkelijke soep maakt. 

ACHTERHOEKSE MOSTERDSOEP VAN BARON BALKENBRIJ

DIT HEB JE NODIG
voor 4 personen
•  60 gr boter
•  0,6 dl olie
•  180 gr (Doesburgse)
   grove mosterd
•  80 gr bloem
•  800 ml groentenbouillon 
   (van blokjes)
•  1 dl slagroom, ongeklopt
•  1 dl slagroom, tot 
   yoghurtdikte opgeklopt
•  ½ ui, gesnipperd
•  evt. 50 gr rookspekjes
    in blokjes

ZO MAAK JE HET

Trek eerst een bouillon of maak een bouillon op basis van 
bouillonblokjes. Laat de bouillon afkoelen. 

Verhit nu de boter en olie in een soeppan met dikke bodem. Fruit hierin 
de mosterd een paar minuten op zacht vuur. Dit is nodig om de zuurheid 
wat te laten verminderen.

Voeg er de bloem aan toe, en fruit een paar minuten, zodat de bloem 
gaart. Voeg er dan, soeplepel voor soeplepel, al roerend de bouillon aan 
toe. Breng de soep aan de kook. Draai de hittebron uit en roer er de 
ongeklopte slagroom doorheen. Proef de soep en voeg eventueel zout 
naar smaak toe.

Klop 1 dl slagroom tot yoghurtdikte. 

Bak de spekjes uit in een koekenpan. Voeg op het laatst de gesnipperde 
ui toe en zet de hittebron uit.  

Serveren: schep wat van het spek-uimengsel onderin een soepkom of 
bord. Schenk de soep erop. Schenk er ten slotte voorzichtig wat van het 
geklopte room-mengsel op.

TIP: LEKKER MET EEN STUK DONKER BROOD!

RECEPT



“De Geflipte Kippen maken de lekkerste biologische kip, met een
  goed verhaal. Kippendijen van de Polderhoen uit de Flevopolder.”
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Iedereen kent pulled pork, die echte streetfoodklassieker. 

Pulled chicken (geplukte kip) is minder bekend. Omdat Gijs en Clarissa 
van de Geflipte Kippen van veel mensen de vraag krijgen hoe ze dit 
gerecht klaarmaken, geven ze hier het recept.

BROODJE GEPLUKTE KIP VAN DE GEFLIPTE KIPPEN

DIT HEB JE NODIG 
•  500 gr biologische 
   kippendij zonder vel en 
   zonder bot
•  4 el olijfolie
•  1 ui, gesnipperd
•  1 paprika, in kleine stukjes
•  2 teentjes knoflook
•  200 ml ketchup
•  500 ml water
•  1 biologisch kippen-
    bouillonblokje
•  2 tl gerookt paprikapoeder*
•  1 theelepel uienpoeder
•  ½ tl venkelzaad
•  ½ tl zwarte peper
•  4 vloerkadetten
•  Gesneden rode en witte
   kool met gesneden wortel
   (samen mengen tot 
   koolslaw)

ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 150 graden. Snijd de paprika en ui in stukjes.
Zet een braadpan met dikke bodem (zo één die je ook in de oven kunt 
zetten) op het vuur en bak de kippendij in de olijfolie aan. Voeg er na 
ongeveer drie minuten de ui en paprika aan toe en pers de knoflook er 
boven uit. Let op dat de knoflook niet bruin wordt, dan wordt het mengsel 
bitter. Voeg kort daarna ook de ketchup toe. Zet het vuur iets lager en 
voeg 250 ml bouillon toe. Breng aan de kook en roer goed door.

Stamp het venkelzaad en de zwarte peper fijn en voeg toe, samen met 
het gerookte paprikapoeder en het uienpoeder. 

Let op dat de kippendijen net onder het vocht staan (als dat niet het geval 
is, de rest van het water toevoegen). Doe het deksel op de pan en zet de 
pan in de oven. Laat het geheel gedurende ongeveer 2 uur verder garen. 
Roer wel af en toe door. De helft van het vocht moet verdampen. Is het 
mengsel nog te vochtig, haal dan het deksel van de pan en laat nog een 
half uurtje in de oven staan.

Snijd intussen de vloerkadetten doormidden en leg de helften met de 
opengesneden kant op een hete grillpan. Haal de pan (denk aan 
ovenhandschoenen!) uit de oven en pluk de kip met twee vorken uit 
elkaar. 

Beleg de broodjes met koolslaw en daarna met de geplukte kip.

*Geflipte Kippen gebruiken zoet, mild gerookt paprikapoeder. Houd je van 
een beetje pit dan kun je 1 theelepel paprikapoeder vervangen door pittig 
gerookt paprikapoeder.

RECEPT



“Standaard wraps en tosti’s vind je niet bij Havenvoer! Alles
  wordt geserveerd op Libanees platbrood of boerenbrood!”
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Havenvoer bevaart de zeven wereldzeeën en neemt uit alle havens de 
heerlijkste gerechten mee. In Deventer geven Rudy en Eva daar hun 
eigen draai aan. Waan je in Casablanca met deze couscous-salade a la 
Havenvoer! 

In Fooddock vind je deze couscous-salade à la Havenvoer terug op 
Havenvoer’s Wereldse Proefplank.

DE COUSCOUS-SALADE VAN HAVENVOER

DIT HEB JE NODIG 
•  250-300 gr bloem
•  500 gr couscous
•  2 el olijfolie
•  ½ rode ui, in halve ringen
•  1 paprika, in stukjes
•  ½ courgette, in stukjes
•  ½ aubergine, in stukjes
•  1 gegrilde paprika, in
   stukjes
•  3 teentjes knoflook, 
   fijngehakt
•  Half bakje champignons,
   in plakjes
•  2 tl ras el hanout
   (Noord-Afrikaans 
   specerijenmengsel)
•  1 tl zout
•  Sap van 1 citroen
•  Verse koriander, klein 
   handje, fijngesneden
•  Verse munt, klein handje,
   fijngesneden
•  Verse peterselie, klein 
   handje, fijngesneden

ZO MAAK JE HET

Doe de couscous in een grote schaal. Giet er ongeveer 500 ml kokend 
water op, zo dat er ongeveer 1 cm water boven de couscous staat. Laat 
5 minuten staan totdat alle water is opgenomen. Voeg er het zout en de 
ras el hanout aan toe.

Fruit de groenten, de ui en de knoflook in de olijfolie. Voeg nog wat ras el 
hanout naar smaak toe. Laat even afkoelen.

Vermeng de couscous met de gefruite groenten. Besprenkel met het 
citroensap. 

Proef en voeg eventueel extra zout en peper toe. 
Voeg ten slotte de fijngesneden groene kruiden toe.

RECEPT



“Mouane Afrique neemt je mee op food safari door West-Afrika!”
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Het recept voor Bernadette’s beroemde kip in rode saus zul je nergens 
anders vinden. Het bestond (tot voor kort) alleen in Bernadettes hoofd 
en het stond in steekwoorden cryptisch beschreven in een groot schrift. 
Precieze hoeveelheden of kooktijden? Een echte kok kookt vanuit de 
losse pols. Bernadette wel, in elk geval. Voor ieder ander is hier de 
beschrijving van dit heerlijke gerecht.

KIP IN RODE SAUS VAN MOUANE AFRIQUE

DIT HEB JE NODIG 
voor 4 personen
Voor de kip
•  4 drumsticks
•  1 tl tijm
•  1 tl kerrie
•  1 tl gedroogde rozemarijn
•  Evt. 3 curryblaadjes
•  ½ el komijn
•  2 kippenbouillonblokjes

Voor de saus
•  2 puntpaprika’s
•  1 rode madame jeanette
•  1 ui
•  1 blokje kippenbouillon
•  3 teentjes knoflook
•  Klein stukje gember
•  2 kleine tomaten
•  (evt) zout naar smaak
•  ca. 1 dl zonnebloemolie

ZO MAAK JE HET

Maak eerst de kip klaar. Doe de kip in een pan en overgiet de drumsticks 
met koud water, zodat het vlees net onder staat. Voeg 2 bouillonblokjes, 
de tijm, kerrie, rozemarijn en komijn toe. Breng de kip aan de kook. Zet 
de hittebron dan lager en laat de kip op laag vuur garen, in ongeveer 35 
minuten. 

Intussen maal je de knoflook, gember, ui, madame jeanette, 
het bouillonblokje, de tomaten en paprika’s fijn met een staafmixer. Bak 
dit mengsel aan in de olie, ongeveer een minuut. Voeg er ongeveer 1 dl 
van de bouillon waar je de kip in hebt gekookt, aan toe. 

Zet het vuur laag en laat het mengsel nog een kwartiertje pruttelen. 

Voeg er ten slotte de kip aan toe en laat die nog even marineren in de 
saus.

TIP: LEKKER MET RIJST!

RECEPT



“Sil van Mr Hapje is de carnivoor van Fooddock. Je vindt bij hem 
  het allerbeste biologische rundvlees, van Hollandse runderen.”
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Mr Hapje serveert de beste burgers van Nederland, maar hij zet ook 
regelmatig specials op de kaart met het beste rundvlees in de 
hoofdrol. De steak sandwich is er zo eentje, op z’n Argentijns met een 
pittige huisgemaakte chimichurri. Als je ‘m thuis gaat maken, gebruik 
dan wel het beste vlees dat je krijgen kunt – lokaal en biologisch!

ARGENTIJNSE STEAK SANDWICH MET CHIMICHURRI VAN MR HAPJE

DIT HEB JE NODIG 
voor 2 personen 
•  Een mooie (liefst 
   biologische) entrecote van
   500 gr
•  2 ciabatta’s
•  Gemengde sla

Voor de chimichurri
•  100 ml olijfolie
•  4 teentjes knoflook
•  1 chilipeper, zonder zaadjes
   (met, als je van pittig houdt)
•  3 el rodewijnazijn
•  2 el verse oregano
•  100 gr verse platte 
   peterselie
•  Zout en peper

ZO MAAK JE HET

Laat de entrecote een uur buiten de koelkast liggen, om ‘m op 
temperatuur te laten komen. 

Maak intussen de chimichurri: doe alle ingrediënten, behalve de olie en 
azijn, in een keukenmachine en maal fijn (maar niet tot moes). Roer de olie 
en azijn erdoor en breng op smaak met zout en peper.

Bestrooi de entrecote met zout en peper. Verhit een (grill)pan op 
middelhoog vuur en voeg een flinke klont boter toe als de pan heet is. 
Wacht tot het schuim verdwenen is en leg de entrecote dan voorzichtig in 
de pan. Bak 4 minuten aan elke kant. 
Draai de entrecote voorzichtig om met een spatel (nooit prikken met mes 
of vork!). 

Haal de entrecote uit de pan en laat 5 minuten rusten onder 
aluminiumfolie. Snijd de entrecote dwars op de draad in dunne plakjes.

Snijd de ciabatta’s open en beleg ze met sla. Leg daar de plakjes 
entrecote op en verdeel ten slotte 2 of 3 eetlepels chimichurri over het 
vlees.

RECEPT



“Krokant, licht verteerbaar en in talloze combinaties,
  van hartig tot zoet. Flammkuchen is voor iedereen!”
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Flammkuchen vindt zijn oorsprong in de Duits-Franse grensstreek 
Elzas. Bakkers die wilden testen of hun houtgestookte oven heet 
genoeg was om brood te bakken, legden een dunne deegbodem op de 
bodemplaat van de oven. In Fooddock proef je de originele
Flammkuchen bij Huib van Op De Kaart!

Met dit recept maak je thuis de traditionele Flammkuchen / Tarte 
Flambée.

DE FLAMMKUCHEN VAN OP DE KAART

DIT HEB JE NODIG 
voor 4 personen
•  200 gr fijne gezeefde
   bloem 
•  125 ml water met een snuf
   zout
•  2-3 el zonnebloemolie
•  150 gr crème fraîche
•  2 uien, in flinterdunne 
   ringen
•  160 gr gerookte 
   spekreepjes
•  Grof gesneden bieslook

ZO MAAK JE HET

Doe de bloem in een kom. Meng er het gezouten water en de olie door. 

Kneed op een met bloem bestoven werkblad tot een soepel deeg dat 
niet plakt. Laat even rusten, verdeel het deeg in vieren. 
Rol elk deel uit tot een zeer dunne bodem. Bestrijk met een dun laagje 
crème fraîche en beleg – niet te dik! – met uienringen en spek. 

Doe er eventueel ook een klein beetje geraspte kaas op.

Bak de Flammkuchen af in een heel hete oven (met onder- en 
bovenwarmte, op tenminste 250 graden) tot de bodem krokant is en het 
spek lekker sist. Strooi er een beetje grof gesneden bieslook over.

Snijd de Flammkuchen in grote stukken en eet met de hand!

RECEPT



“Bij Patt&Nu eet je geen gewone saté, maar ‘saté night fever’,
  geen bami, maar ‘burn bami burn’. Gerechten met een twist!”
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Carol en Noëlle van Patt&Nu vertegenwoordigden streetfood uit de 
Moluks-Indische keuken in Fooddock. In bijna alle gerechten van 
Patt&Nu komt kokos voor. Met deze smaakmaker zetten Carol en 
Noëlle de heerlijkste muzikale gerechten op tafel! 

WAKE ME UP BEFORE U KOHO-KOHO VAN PATT&NU

DIT HEB JE NODIG 
•  250 gr droge kokos 
   (geraspt)
•  1 gestoomde makreel
•  Klein handje taugé
•  Sap van 1 citroen
•  2 sjalotten (fijngehakt)
•  ½ handje basilicum
•  ½ bosje selderij
•  tl zout
•  ¼ tl Trassi
•  125 gr kouseband
   (of haricots verts), in
   kleine stukjes
•  ½ handje bieslook
•  ½ Spaanse peper, 
   waarvan ¼ met pitjes, ¼
   zonder pitjes, fijngehakt
•  ½ rode rawitpeper 
   zonder pitjes, fijngehakt

ZO MAAK JE HET

Rooster de kokos in een droge koekenpan met anti-aanbaklaag. 

Besprenkel af en toe met water, zodat de kokos wat vochtig wordt. 

Trek het vel van de makreel en haal de graten eruit. Trek de vis uit elkaar. 

Vermeng de kokos en de makreel. Meng er vervolgens de rest van de 
ingrediënten doorheen.

TIP: LEKKER MET GESTOOMDE CASSAVE EN ZOETE AARDAPPEL!

RECEPT





FOODDOCK IS
Geflipte Kippen 
Djawara
Indy Truck
Amy’s
Mr. Hapje
Meneer Temaki 
Vive la Crêpe
Look
Patt&Nu
I Vicini
Op De Kaart
Hanze&Tapas
Groente van Zus

Kromkommer
Puur Petra
El Popo
Twin Salads
Baron Balkenbrij
Frank’s
Pasta e Dolci
Seker Zoetwaren
Villa Empanada
Bron van Smaak
Smoked Seafood
Eggcellent
Het Blauwe Huisje

Hemels Lepelen
Der Tirolerin
Popiah King 
Havenvoer
Kar-ma Drink & M’eat me
Monsieur Saucisson
Mouane Afrique
La Palette
Goeie Soep
Van Eigen Hand 
Kartals Grill
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Fooddock.nl
info@fooddock.nl 
Fooddockdeventer
Fooddock

Fooddock
Zuiderzeestraat 2
7411 MC Deventer


