
Urban Butcher introduceert Urban Burgers & Urban Sate Sticks heerlijk voor 

bereiding op de BBQ & Grill. De Urban Burgers en Sate Sticks zijn gemaakt van 100% 

eendenborstfilet.

De Urban Burgers zijn bereid van 100% Eendenborstfilet

en op smaak gebracht met een heerlijke melange van

kruiden. Ideaal voor de BBQ of Grill.

De Urban Saté Sticks zijn bereid van 100% Eendenborstfilet

en op smaak gebracht met een heerlijke melange van

kruiden. Ideaal voor de BBQ of Grill omdat ze kort worden

gebakken op de huid voor een krokant korst.

Gekruide eendenborstfilet sticksUrban Gekruide Eendenburgers

2 stuks in een plastic schaal

ca. 190 gram

25 schalen

ca. 4,75 kg 

3 Filet Sticks

ca. 250-350 gram

12 schalen

ca. 3,6 kg

KLEIN VERPAKKING GROOT VERPAKKING

9 Filet Sticks

ca. 650-900 gram

5 schalen

ca. 3,8 kg
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Bestel nu:
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Nieuw!  Burgers & Sate 
van Eendenborstfilet 
voor op de BBQ.

100% Nederlands

0% Antibiotica

Rijk aan Omega 3
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Ons eendenvlees met een smaakvol vetrandje is heerlijk 

mals en goed snijdbaar.  Elk product is hygiënisch verpakt.

Geniet van de heerlijke smaak van puur en mals eenden 

vlees van de Veluwe. Ontdek de veelzijdigheid van eend 

met dit BBQ assortiment. Laat u inspireren en verleiden; 

bezoek onze website voor meer informatie.

4 eendenburgers

olijfolie

4 rode uien, in dunne halve ringen gesneden

4 el balsamico azijn

2 el ahorn siroop

zout en peper

4 harde broodjes

100 g Gormas of Magor

1 el vers gehakte bieslook

2 handen rucola
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Horeca kwaliteit Makkelijk te bereidenVoortreffelijke smaak

RECEPT BEREIDING

gegrilde eendenburger 
met gekarameliseerde 
rode ui en blauwe kaas


1. Maak de marmelade. Verwarm 1 el olie in een koekenpan 

en bak de uien ringen aan tot ze zacht en zoetig worden. 

Dit duurt ca. 10 min. Voeg vervolgens azijn en siroop toe. 

Laat aan de kook komen. Zet het vuur laag en laat nog 

2 min. op het vuur staan. Breng op smaak met zout en 

peper. Zet koud weg.

2. Roer de kaas los en meng met de bieslook en vers 

gemalen peper.

3. Snijd de broodjes open. Besmeer een grillpan met 

wat olie. Laat goed heet worden. Grill de burgers 3 min. 

aan beide kanten. Haal de burgers uit de pan en grill 

vervolgens de snijkanten van de broodjes. Zo nemen de 

broodjes de lekkere smaken van het vlees op.

4. Besmeer de warme broodjes met de kaas. Leg de 

eendenburger erop. Lepel er wat marmelade op en het top 

af met de sla en het broodkapje.

Dit gerecht is ook lekker met een ijskoud IPA 

biertje. Om de burger helemaal af te maken eet 

je er een frisse aardappel salade bij.
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