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        CRUNCHY  
       KABELJAUWBURGER MET 
       HONING-MOSTERD SAUS 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 PERSOON 

 ca. 100 g niet te dikke kabeljauwfilet 
 1 eiwit 
 2 tl bloem 
 ½ tl maizena 
 peper en zout 
 fijn paneermeel 
 grof paneermeel 

Voor het broodje 

 1 broodje 
 ½ sjalotje of rode ui 
 handje gemengde sla 
 tomaten 
 komkommer of augurk 

Voor de saus 

 2 el mayonaise 
 ½ tl mosterd 
 ½ tl honing 
 kneepje citroensap 

En verder 

 koekenpan met anti-aanbaklaag 
 zonnebloemolie om in te bakken  

 

 

 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 20 minuten 
Bereiden: 10 minuten  

Laat alle ingrediënten op kamertemperatuur komen.  

Bestrooi de vis met peper en zout. Is de filet erg groot, dan kun 
je hem ook halveren en 2 kleinere maken.  

Klop de eiwitten los. Meng de maizena, de bloem en peper en 
zout door het fijne paneermeel.  
Doe eiwitten, fijn en grof paneermeel elk in een apart schaaltje.  

Snijd de tomaten, komkommer of augurk in plakjes en het 
sjalotje in fijne ringetjes.  

Meng de ingrediënten voor de saus, voeg eventueel citroensap 
en wat zout/peper toe indien nodig.  

Halveer het broodje en rooster de snijkanten.  

Zorg dat je alles klaar hebt staan als je de vis gaat bakken.  

Giet een ruime hoeveelheid olie in een koekenpan met anti-
aanbaklaag en verhit tot deze voldoende heet is. Als je er een 
broodkorstje in doet moet deze meteen beginnen te bakken.  

Leg de vis in de kom met het fijne paneermeel, druk een beetje 
aan, draai om en herhaal. Klop het teveel af. Haal dan door het 
eiwit en vervolgens door het grove paneermeel, druk het 
paneermeel een beetje aan. Klop het teveel voorzichtig af.  

Bak de vis om en om in de hete olie. Ca. 3-4 minuten per kant 
moet voldoende zijn, al is dit wel afhankelijk van de dikte van de 
filet.  

Laat even uitlekken op keukenpapier.  

Smeer de broodjes eventueel in met wat saus. Leg op de 
onderste helft een deel van de sla, leg de vis er op en verdeel er 
saus over, nog wat sla en de tweede vis. Schep ook hier wat saus 
op en vervolgens de overige ingrediënten. Leg de bovenkant van 
het broodje erop en serveer meteen.  

 
 


