
60 JAAR

Aardbeiencocktail zonder alcohol recept 4/6 glazen  
inkoop 4/6 glazen € 5,66   -   8/10 glazen € 7,07

Ingrediënten:
• 1 doosje aardbeien uit de vriezer

• 4 eetlepels citroensap

• halve liter koude 7-Up

• 3 eetlepels suiker

• 50 milliliter water (ongeveer 6 eetlepels)

• ½ bosje basilicum - verpakking van 15 gram

• ijsblokjes - 4/6 handjes 

Bereiding:
• Laat de aardbeien een uurtje ontdooien. 

•  Doe de suiker, water en aardbeien in een pannetje en  

laat 5 minuten koken. 

• Laat de aardbeienmoes afkoelen.

• Snijd de basilicum blaadjes.

•  Gebruik de keukenmachine of staafmixer om de basilicum en  

de aardbeien te pureren.

• Pers de citroenen.

•  Meng de citroensap door de aardbeienmoes. Zeef de aardbeienmoes.  

Nu heb je aardbeien siroop. 

• Snijd van een citroen 4 halve plakjes.

• Doe de siroop in een schenkkan en meng met de 7-Up

• Pak de glazen die je wilt gebruiken.

• Schenk de cocktail in de glazen.

• Doe er lekker veel ijs in.

•  Doe de citroenschijfjes aan de rand van de glazen. En prik daar een parasolletje in.

• Doe een rietje in het glas en de  aardbeien cocktail is klaar.

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Aardbeiencocktail met alcohol recept voor 4 glazen   
inkoop 4 glazen € 7,89   -   8 glazen € 9,21

Ingrediënten:
• 1 doosje aardbeien uit de vriezer

• 4 eetlepels citroensap

•	 halve	fles	Prosecco

• 3 eetlepels suiker

• 50 milliliter water (ongeveer 6 eetlepels)

• ½ bosje basilicum - verpakking van 15 gram

• ijsblokjes

Bereiding:
• Laat de aardbeien een uurtje ontdooien. 

• Doe de suiker, water en aardbeien in een pannetje en laat 5 minuten koken. 

• Laat de aardbeienmoes afkoelen.

• Snijd de basilicum blaadjes.

•  Gebruik de keukenmachine of staafmixer om de basilicum en de  

aardbeien te pureren.

• Pers de citroenen.

•  Meng de citroensap door de aardbeienmoes. Zeef de aardbeienmoes.  

Nu heb je aardbeien siroop. 

•  Snijd van een citroen 4 halve plakjes.

•  Doe de siroop in een schenkkan en meng met de prosecco

•  Pak de glazen die je wilt gebruiken.

•  Schenk de cocktail in de glazen.

•  Doe er lekker veel ijs in.

•  Doe de citroen schijfjes aan de rand van de glazen. En prik daar een parasolletje in.

•  Doe een rietje in het glas en de  aardbeien cocktail is klaar. 

Als je minder zoet wil, doe dan minder siroop bij de prosecco.

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Biercocktail met munt en citroen recept voor 6 glazen    
inkoop 6 glazen € 3,83   -   12 glazen € 5,72

Ingrediënten:
• 3 blikjes bier

•  1 citroen

•  100 ml water

•  100 gram suiker

•  ½ bosje munt verpakking van 40 gram

• i jsblokjes - 6 handjes

Bereiding:
• Doe de suiker en water in de pan.

•  Verwarm langzaam tot de suiker gesmolten is.

•  Snijd de citroen in kleine stukken met schil en al.

•  Haal de pitten en het kroontje eruit.

•  Haal de blaadjes munt van de takjes.

•  Doe de stukken citroen, munt en suikerwater in een kan en pureer  

met de staafmixer of met de keukenmachine.

•  Laat even 5 min staan.

•  Schenk de siroop door een zeef.

•  Verdeel de siroop over 6 glazen en schenk het bier er op.  

Doe er lekker veel ijs in een schijfje citroen en wat muntblaadjes. 

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Biercocktail met munt en citroen (zonder alcohol)  
recept voor 6 glazen      
inkoop 6 glazen € 3,840   -   12 glazen € 5,30

Ingrediënten:
• 3 blikjes bier 0.0 

• 1 citroen

• 100 ml water

• 100 gram suiker

• ½ bosje munt verpakking van 40 gram

• ijsblokjes - 6 handjes 

Bereiding:
•  Doe de suiker en water in de pan.

•  Verwarm langzaam tot de suiker gesmolten is.

•  Snijd de citroen in kleine stukken met schil en al.

•  Haal de pitten en het kroontje eruit.

•  Haal de blaadjes munt van de takjes.

•  Doe de stukken citroen, munt en suikerwater in een kan en pureer  

met de staafmixer of met de keukenmachine.

•  Laat even 5 min staan.

•  Schenk de siroop door een zeef.

•  Verdeel de siroop over 6 glazen en schenk het bier er op.  

Doe er lekker veel ijs in een schijfje citroen en wat muntblaadjes. 

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Bladerdeeg hapje met kaas of met ham en kaas      
inkoop totaal 64 stuks € 4,51

Wil je er minder maken? Van elke plak bladerdeeg, 1 plak ham en een ½ plak kaas  
maak je 8 hapjes.

Ingrediënten:
• 8 plakken bladerdeeg

• 4 plakken kaas

• 8 plakken ham

• 1 ei losgeklopt

• stuk bakpapier

Bereiding:
•   Laat de bladerdeeg 5 minuten ontdooien op het aanrecht.

• Haal de plastic van het bladerdeeg plakje.

• Snijd de kaas doormidden.

• Leg een halve plak kaas op de bladerdeeg. 

• Leg de ham op de plak kaas.

• Rol nu alles op.

• Snijd door de helft. En snijd deze weer door de helft. 

• Je hebt nu 4 stukjes

• Draai de rolletjes om en druk een beetje plat.

• Bestrijk met ei. 

• Leg de bladerdeegrolletjes op een bakplaat met het bakpapier.

•  Doe de bakplaat 15 minuten in een voorverwarmde oven  

van 200 graden celsius.

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Spiesje 24 stuks
inkoop 24 stuks € 5,47

Ingrediënten:
• 1 komkommer

• 12 cherry tomaatjes

• 8 augurk

•	 12	plakken	cervelaatworst	of	ander	beleg	bijvoorbeeld	kipfilet

• 4 prikkers/spiesjes

Bereiding:
•   Snijd van de komkommer dikke plakken van ongeveer 2 cm.  

En snijd deze door 4.

•   Snijd zo 24 stukken komkommer.

•   Snijd de tomaatjes doormidden

•   Snijd de augurk in 3. Als het een kleine augurk is kan je een hele  

of een halve gebruiken.

•   Snijd de cervelaatworst of andere beleg doormidden.

•   Vouw de cervelaatworst of andere beleg door 2 of 3 en rijg aan het spiesje.

•   Rijg de augurk, komkommer en tomaat aan de spies.

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Avocadodip met rauwkost   
inkoop 6 glazen € 6,50

Ingrediënten:
• 2 avocado’s

• 1 komkommer

• 1 paprika

• 2 of 3 bospeen

• ½ citroen

•	 ½	teentje	knoflook

• naar smaak zout (niet te weinig)

• ½ koriander (als je dat lekker vind )

Bereiding:
•  Snijd de avocado doormidden en lepel deze uit met een lepel.  

En doe in een mengkom.

•	 	Prak	de	avocado	fijn.

•	 	Pers	of	rasp	de	knoflook.

•	 	Snijd	de	koriander	fijn.

•	 	Doe	de	citroensap,	knoflook,	koriander	en	zout	bij	de	avocadomoes.

•  Snijd de paprika doormidden vanaf de bovenkant, door de steel en de kroon heen.

•  Snijd de helften ook weer doormidden.

•  Snijd het wit en de zaadjes weg.

•  Snijd in lange reepjes.

•  Snijd de komkommer door midden.

•  Snijd de komkommer dan weer in de lengte doormidden.

•  Snijd van de stukken komkommer lange reepjes.

•  Snijd  bospeen doormidden.

•  Snijd de stukken bospeen vervolgens in de lengte in reepjes.

•  Pak 4 kleine glazen en verdeel de avocadomoes over de glazen.

•  Doe de reepjes komkommer en wortel in de glazen. Bij de avocadomoes.

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Gevulde eieren    
inkoop 6 stuks € 2,-

Ingrediënten:
• 4 eieren

• 1 mespunt kerrie poeder of 1 theelepel currysaus

• 1 eetlepel mayonaise

• zout naar smaak

Bereiding:
•  Kook 4 eieren hard. Je hebt maar 3 eieren nodig maar je  

kookt 1 reserve ei. Je kiest de mooiste uit om te vullen.

•  Snijd de eieren in de lengte. Haal het eidooier eruit met een theelepel.

•	 	Doe	4	eidooiers	op	een	bord	en	prak	ze	fijn	met	een	vork.	

•  Doe de mayonaise, kerrie poeder of curry saus  en een klein beetje zout 

erbij. Roer goed door elkaar.

•  Kijk goed welke 8 eiwit helften mooi zijn. Spoel ze af en dep ze droog  

met keukenpapier.

•  Verdeel de gemengde eidooier over de vier eiwit helften met  

een theelepel.

De gevulde eieren kunnen 1 of 2 dagen van te voren gemaakt worden. 

Bewaar in de koelkast onder folie of in een afgesloten bak.  

Als garnering kan je een heel klein stukje tomaat  

of komkommer gebruiken.



60 JAAR

Frittata     
inkoop ongeveer 25 stuks € 3,50

Ingrediënten:
•  6 eieren

• 2  courgettes     

•  6 eetlepels water

•  ½ theelepel zout

•  ½ theelepel peper

•  bakpapier

Bereiding:
•  Rasp de courgette en leg in een vergiet of zeef met een schaal eronder.

•  Strooi een ½ theelepel zout over de courgette en laat 10 min staan.

•  Verwarm de oven voor op 190 graden

•  Breek een ei in een klein schaaltje en gooi de schil weg. Schenk het ei uit  

het kleine schaaltje in een grotere schaal. Herhaal dit met alle eieren.

•  Doe het zout, peper en water bij de ei en klop goed door.

•  Bekleed een kleine ovenschaal of cakeblik met bakpapier.

•  Knijp de courgette rasp uit.

•  Doe de uitgeknepen courgette rasp in de ovenschaal of cakeblik.

•  Schenk het ei erop.

•  Zet de schaal in de oven voor 30 min. 

•  Als je de schaal uit de oven haalt en de frittata is nog zacht of het  

beweegt nog dan moet deze nog even 10 minuten in de oven.

•  Snijd de frittata in blokjes van 2 cm. Het is de bedoeling dat je de stukjes in  

één hap in je mond kan doen.

De frittata kan 2 dagen van te voren gemaakt worden. Haal hem uit de vorm en bewaar 

in een afgesloten bak. Verwarm de frittata in 5 tot 10 minuten in een voorverwarmde 

oven van 180 graden. 

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Wrap met roomkaas, paprika en rucola      
inkoop 24 stuks € 4,69

Ingrediënten:
• 1 verpakking volkoren tortilla’s

• 1 bakje roomkaas

• 1 zakje rucola

• 1 paprika

Bereiding:
•   Snijd de paprika vanaf de bovenkant doormidden.

•   Snijd hem nu weer doormidden vanaf de bovenkant.  

Nu heb je 4 stukken.

•   snijd het groen, wit en de zaadjes eruit.

•   Snijd nu lage reepjes van de paprika.

•   Haal 3 tortilla’s uit de verpakking.

•   Verdeel de roomkaas in het midden van de 3 tortilla’s 

•   Verdeel de reepjes paprika over de roomkaas.

•   Doe rucola over de paprika.

•   Rol de tortilla’s strak op.

•   Snijd de wraps door de helft.

•   Snijd de helft weer door de helft.

•   En snijd weer door de helft. Je hebt nu 8 stukken.

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht



60 JAAR

Indische balletjes 
inkoop 14 stuks € 3,29

Bereiding:
•   Doe de balletjes in een ovenschaal.

•   Verwarm de over voor op 200 graden Celsius

•   Doe de balletjes 6/7 min in de oven. 

 
Recepten
Locatiefeest 

   van 17 t/m 26 september 2021
Locatiefeest

Route 60 Tour

Route 60 TourSterrenjacht


