
THE BEST RECIPES

Remia Burger & Grill sauces
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ENJOY THE 
GOOD TASTE!

De wereld om ons heen verandert, consumenten nemen geen 

genoegen meer met gewoon, maar willen genieten van food wat 

er niet alleen aantrekkelijk uit ziet, maar ook lekker en 

verrassend smaakt. Authentieke smaak en ambachtelijke 

producten worden gewaardeerd. Daar komt men graag nog 

een keer voor terug. Het is daarom dat wij bij Remia een 

aantal originele Burger & Grill sauzen ontwikkeld hebben 

als smaakmaker voor de lekkerste hamburgers. Uiteraard 

vinden deze smaken hun oorsprong in Amerika. 

Met deze sauzen kunt u eindeloos variëren en de mooiste 

hamburgers creëren. In dit receptenboekje vindt u al een aantal 

heerlijke en verrassende Hamburgers ter inspiratie. Origineel, 

maar toch makkelijk te maken. De Remia Burger & Grill sauzen 

maken van elke Hamburger en gegrild vlees een beleving!

Good food!

Good taste!



BROOD
Een mooie hamburger verdient 

natuurlijk een broodje dat er 

ambachtelijk uit ziet. 

Tegenwoordig is er zoveel keuze; 

classic, rustique, flaguette, 

brioche. Genoeg variatie om 

verrassend mee te zijn!

Tip! Snijd de broodjes door en 

leg ze dan met de snijkant even 

op de grill alvorens u de 

hamburger bouwt.

 Nog meer onderscheid? Gebruik twee 

sneetjes ambachtelijk boerenbrood
 voor  

    het serveren van uw
 hamburger! 

  Weer eens anders en ver
rassend.

   

Heel populair en origine
el als broodje voor de

 

hamburger is de flaquette.
 De flaguette is een rond

 

plat zacht afgebakken
 wit broodje. Dit authentieke 

smaakvolle zacht broodje
 op basis van tarwebloem, 

       roggebloem en een vleugje olijfolie is perfect 

         te gebruiken a
ls belegbaar broodje.

Tip! Brood dat je voor lang
ere tijd wilt 

bewaren, kun je het best in
vriezen. Brood kun 

je circa 2 weken in de vriezer bew
aren. Uiteraard 

zijn er hele mooie bake-off broodjes
 verkrijgbaar.



    Als alternatief kunt u o
ok kiezen 

voor kalkoen- of lamsgehakt, kies 

           hier ook voo
r de vettere variant. 

  Tegenwoordig worden er regelmatig wat 

droge groenten, kappe
rtjes, gehakte uitjes en

 ook 

   worcestersaus aan de ha
mburger toegevoegd.

Recept

VLEES

Gebruik gehakt met ongeveer 20% vet, hiermee 

bak je heerlijk sappige
 burgers die toch mager 

genoeg zijn om niet al te veel krimpen. 

Van mooi gehakt, maakt u zelf 

een fantastische hamburger. 

Om het makkelijk te maken 

hebben wij een heerlijk en toch 

makkelijk recept.

     Bent u niet zeker van 

 de smaak van uw burger? 

    Bak eerst een mini 

burgertje en proef!

Ingrediënten voor 4 personen:

- 500 g rundergehakt

- 1 gesnipperd uitje

- 1 ei

- 3 eetlepels paneermeel

- peper

- zout
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Bak de b
urgers 

in 6 à 8 minuten g
aar.

   Heeft u topkwaliteit vers 

rundergehakt dan is h
et echt niet 

nodig deze gaar te ba
kken, 

medium is heerlijk en veilig!



WILD BILL 

De toevoeging 

van sla geeft uw 

hamburger een 

frisse bite en kleur.

  Kidneybonen hebben een

lichtzoete smaak en zijn zowel 

   koud als warm te eten.

PITTIGE BITE
Kno� ooksauzen zijn in vele soorten verkrijgbaar, maar er is maar 

één Wild Bill! Een kno� ooksaus die boven alle anderen uitstijgt! 

Vol en romig van smaak en hartig gekruid wat voor een pittige bite 

zorgt. Geeft elke beefburger een heerlijke kno� ooksensatie die de 

smaakpapillen op scherp zet. Past ook zeer goed bij gegrild 

rundvlees en spareribs. 

1.  Was de sla en maak droog. 

2.  Bak onder tussen de uiringen bruin. Bak de beef burger 

om en om in 6 tot 8 minuten gaar. 

4.  Snijd het broodje open en beleg deze met sla, plakjes tomaat, 

de helft van de uiringen en American Garlic. Leg vervolgens 

de hamburger op het broodje en beleg deze met de rest van de 

gebakken uiringen. Maak de burger af met de American Garlic 

en leg het kapje op het broodje. Serveer direct.

BEREIDINGSWIJZE

-   1 flaguette (kaiserbroodje of 
klassieke hamburger bun)

- 1 beef burger
- 25 g sla
- 2 tomaat plakjes
- 10 uiringen
- 40 ml American Garlic

INGREDIËNTEN



BEREIDINGSWIJZE

1.   Was de sla en maak droog.

2.  Bak de beef burger om en om in 6 tot 

8 minuten gaar.

3.  Meng 250g kidney bonen 1 gesneden ui, 

1 gesnipperde kno� ookteen, 1/2 theelepel 

cayennepeper en een eetlepel Burger Relish 

in een pannetje en bak 5 minuten tot een 

chili stoof (eventueel een beetje water toe-

voegen voor de juiste dikte).

4.  Snijd de brioche bol open en besmeer met 

de American Garlic. Beleg het broodje eerst 

met sla en leg vervolgens de hamburger op 

het broodje. Garneer de burger af met een 

� inke lepel chili sin carne, de jalapeño peper 

ringen en leg het kapje op het broodje. Ser-

veer direct.

-  1 brioche bol
- 1 beef burger
- 25 g  gemengde sla
- 250 g kidney bonen
- 1 gesneden ui
- 1 gesnipperde knoflookteen
- 3 jalapeño peper ringen
- ½ theelepel cayennepeper
- 40 ml American Garlic

INGREDIËNTEN

MEXICO BURGER



BLACK JACK 

Van origine bevat de ha
mburger  

 niet meer dan alleen maar

    zeezout en zwarte peper.

Met een rood pepertje ge
eft u 

   uw hamburger meer pit.

 Taugé heeft een kruid
ige, nootachtige 

smaak en geeft uw hamburger een     

    knapperig mondgevoel.

UNIEKE KRUIDENMIX
Een stevige BBQ saus met een uniek kruidenmix en de authentieke rooksmaak van 

Hickory Wood. Deze saus geeft een perfect gegrilde en stevige hamburger extra body. Past 

ook goed bij verschillende gegrilde stukken vlees, kip en niet te vergeten bij spareribs. 

-  1 zacht sesambroodje
-  1 beef burger
-   25 g sla
- 2 plakjes tomaat
-  3 plakken bacon
-  40 ml Smokey BBQ

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1. Was de sla en maak droog. 

2.  Bak de plakken bacon tot deze krokant is en leg deze op 

een stukje keukenpapier.

3.  Bak de beef burger om en om in 

6 tot 8 minuten gaar. 

4.  Snijd het zachte sesambroodje open en beleg deze met sla, 

tomaat en Smokey BBQ. Leg vervolgens de hamburger op het 

broodje en direct daarop de bacon. Maak de burger af met de 

Smokey BBQ en leg het kapje op het broodje. Serveer direct.



CHINATOWN 
BURGER

- 1 sesam kaiserbroodje
- 1 beef burger
- 25 g gemengde sla
- 10 uienringen
- 25 g taugé
-  4 rode peper ringen 
(zonder zaadjes)

- 40 ml Smokey BBQ

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1.   Was de sla en maak droog.

2. Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar.

3.  Snijd het kaiserbroodje open en besmeer deze met de 

Smokey BBQ. Bak de uien rustig goud bruin. Beleg het 

broodje eerst met sla, taugé en een paar rode peper 

ringen. Leg vervolgens de hamburger op het broodje. 

Maak de burger af met de gebakken uien en leg het 

kapje op het broodje. Serveer direct.

TEXAS BURGER

- 1 maisbol
- 1 beef burger
-  100 g gegaarde 
varkensschouder 

- 25 g gemengde sla
- 5 plakjes augurk
- 40 ml Smokey BBQ

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1.  Was de sla en maak droog.

2. Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar.

3.  Meng het varkensvlees met de Smokey BBQ en verwarm rustig 

in een steelpannetje (eventueel een beetje water toevoegen 

voor de juiste dikte).

4.  Snijd de maisbol open en besmeer deze met de Smokey 

BBQ saus. Beleg het broodje eerst met een paar blaadjes sla en 

de plakjes augurk. Leg hier de hamburger op, garneer de burger 

af met een � inke eetlepel pulled pork en leg het kapje op het 

broodje. Serveer direct.



TUCKER JOE

-  1 brioche bol
-  1 beef burger
-  25 g sla
- 2 tomaat plakjes
-    1 plak kaas of 

cheddar cheese
-  5 plakjes augurk
-  40 ml Burger Relish

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1.   Was de sla en maak droog. 

2.  Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar. 

3.   Snijd de brioche bol open en beleg deze met sla, 2 plakjes 

tomaat, 5 plakjes augurk en Burger Relish. Leg vervolgens de 

hamburger op het broodje en direct daarop een plak kaas of 

cheddar cheese. Deze smelt mooi om de burger heen. Maak de 

burger af met de Burger Relish en leg het kapje op het broodje. 

Serveer direct.

  Parmaham of Prosciutto di Parma in het 

Italiaans is een op tra
ditionele manier gedroogde 

      rauwe ham uit de provincie Parma.

 U kunt eindeloos variëre
n in kaassoorten: 

van eenvoudige belege
n kaas tot Cheddar,    

     Parmezaanse kaas of Manchego.

KNAPPERIGE BITE
Een smaakmaker die elke burger kan versieren. Deze rode saus is gevuld 

met tomaat, uit, augurk en mosterdzaad en daarmee heeft deze Burger 

Relish alle ingrediënten voor een perfecte en smaakvolle klassieke burger. 

Zoetzuur en fris van smaak met een knapperige bite!



- 1 flaguette
- 1 beef burger
- 25 gram rucola
- 3 plakjes parmaham
- salie
- 40 ml Burger Relish

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1. Was de rucola en maak droog.

2. Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar.

3.  Snijd de � aguette open en besmeer deze met de Burger Relish. 

Beleg het broodje eerst met rucola, parmaham, een paar 

blaadjes salie en de parmezaanse kaas. Leg vervolgens de 

hamburger op het broodje. Maak de burger af met wat extra 

kaas, salieblaadjes en Burger Relish en leg het kapje op het 

broodje. Serveer direct.

SUNNY SIDE 
UP BURGER

- 1 brioche bol
- 1 beef burger
- 25 g gemengde sla
- 4 plakjes tomaat
- 3 plakken bacon
- 1 ei
- 40 ml Burger Relish

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1. Was de sla en maak droog.

2. Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar.

3.  Snijd de brioche bol open en besmeer deze met Burger Relish. 

Beleg het broodje eerst met een paar blaadjes sla en de 

plakken tomaat. Leg hierop de hamburger en de gebakken 

bacon. Bak een spiegeleitje en plaats op de burger. Serveer 

het dakje ernaast.

Spiegelei is in het Eng
els Sunny side up

Ook lekker als een ontb
ijtburger!

ITALIA BURGER



KINGS
&QUEENS 
BURGER

- 1 flaguette
- 1 beef burger
- 25 g  gemengde sla
- 3 plakjes pancetta
- 1 ei
- truffelpasta
- 40 ml Burger Relish

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

1. Was de sla en maak droog.

2.  Bak de beef burger om en om in 6 tot 

8 minuten gaar.

3.  Kook het ei hard in circa 7 minuten. 

Vervolgens pellen, grof hakken en mengen 

met de truffelpasta.

4.  Snijd de � aguette open en beleg het broodje 

eerst met sla en plakjes pancetta en de 

Burger Relish. Leg vervolgens de hamburger 

op het broodje. Garneer de burger af met 

truffel-ei en leg het kapje op het broodje. 

Serveer direct.



BLAZING LUKE 

- 1 brioche bol
-  1 beef burger
-  25 g sla
-  2 tomaat plakjes
-  2 plakken (kant-en-klare) 

gepofte paprika
- 10 uiringen
-   40 ml Smokey 

Hot Cocktail

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1. Was de sla en maak droog. 

2.  Als je verse paprika’s hebt en zelf wilt poffen: Verwarm de oven voor 

op 200°C. Leg de paprika op een � ink stuk aluminiumfolie en leg deze 

in de oven. Pof de paprika in ca. 30 minuten tot het velletje zwart begint 

te worden. Haal de paprika uit de oven en vouw de folie dicht. Af laten 

koelen. Verwijder de folie, ontvel de paprika en haal de zaadlijst eruit. 

Snijd het vruchtvlees in repen. U kunt de gepofte paprika echter ook 

kant & klaar kopen.

3.  Bak ondertussen de uiringen bruin. Bak de beef burger om en om in 

6 tot 8 minuten gaar. 

4.   Snijd de brioche bol open en beleg deze met sla, tomaat, de helft van de 

uiringen, 1 plak gepofte paprika en Smokey Hot Cocktail. Leg vervolgens 

de hamburger op het broodje en daarna de rest van de uiringen en 

de andere plak gepofte paprika. Maak de burger af met Smokey Hot 

Cocktail en leg het kapje op het broodje. Serveer direct.

  Jalapeño pepers kom
en oorspronkelijk uit M

exico. 

Deze pepers zijn medium pittig. Jalapeño peper
s

 kunnen zowel groen als rood van
 kleur zijn.

   De avocado is een heerl
ijke toevoeging 

op uw hamburger, rijk aan onver
zadigde    

        vetten, vitamines en vezels.

    Gepofte paprika is 

tegenwoordig ook kant en kl
aar

   te verkrijgen bij de 
toko.

SUBTIELE
ROOKSMAAK
Een echte smaaksensatie, vol en romig met een pittige 

bite en subtiele rooksmaak waarvoor de speciaal gerookte 

jalapeño peper zorgt. Één keer geproefd en uw gasten zijn 

verkocht! Ook lekker bij op houtskool gegrild vlees, een 

pittige kipsalade of smakelijke sandwich.



TEARS&FEARS 
BURGER

SPICY 
BURGER

- 1 maisbol
- 1 beef burger
- 25 g gemengde sla
- 10 gefrituurde uienringen
- 40 ml Smokey Hot Cocktail

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1.  Was de sla en maak droog.

2. Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar.

3.  Snijd de maisbol open en besmeer deze met de Smokey Hot 

Cocktail. Frituur grof gesneden uiringen goud-bruin en leg even 

op keukenpapier. Beleg het broodje eerst met sla. Leg vervolgens 

de hamburger op het broodje. Maak de burger af met de 

gefrituurde uien en leg het kapje op het broodje. Serveer direct.

- 1 maisbol
- 1 beef burger
- 25 g gemengde sla
- 6 avocado plakjes
- 3 jalapeño peper ringen
- koriander 
- 40 ml Smokey Hot Cocktail

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

1. Was de sla en maak droog.

2. Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 minuten gaar.

3.  Snijd de maisbol open en besmeer deze met de Smokey Hot 

Cocktailsaus. Beleg het broodje eerst met slablaadjes, een paar 

ringetjes jalapeñopeper en een paar geplukte blaadjes koriander. 

Leg vervolgens de hamburger op het broodje. Maak de burger 

af met de plakjes avocado, wat korianderblaadjes, Smokey Hot 

Cocktail saus en leg het kapje op het broodje. Serveer direct.

   Uien laten je huilen en 

de pittigheid ook, vand
aar de naam.   

  Leuke, snelle en smakelijke combi.



    Serveer uw hamburger net even anders op een dikke snee ambachtelijk boerenbrood.     Dat is nog eens op en top versbeleving! 
Een mooie hamburger verdient natuurlijk een mooie presentatie! Serveer hem op een mooi bord, of echt lekker stoer een robuuste houten plank of op een stenen plaat. Presenteer met frites, een kleine salade en lekkere Remia Fritessaus of mayonaise. Uw Burger Menu wordt een belevenis!

BURGER
OP NIVEAU

   Uw Burger is al top, maar stijgt 

letterlijk boven zich ui
t als u deze  

        serveert op een 
etagère!

         Verrassend te presentere
n

              met heerlijke frites en

           knapperige s
alade.



   Trio van drie heerli
jke miniburgers! 

Anders dan anders, ver
rassend en 

     een smaakbelevenis op zich.



   Met de exclusieve Burger & Grill serveerplank

in combinatie met het bijpassende ham
burgervel     

 presenteert u uw burger geheel in stijl.
 

   Stoer, robuust en ui
terst smaakvol! 

Een frituurmandje met frites en een frisse s
alade 

   maken het geheel helemaal af.

Heeft u topkwaliteit vers rundergeha
kt; 

dan is het echt niet no
dig om deze door en door 

gaar te bakken. Medium is heerlijk en veilig!
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Remia Burger & Grill sauces


