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Croque Monsieur van Brie en Gandaham 1 

 
 

 

Ingrediënten: 

 
Voor de marinade : 
1 dl honing 
1 dl gesmolten boter 
1 vanillestok 
1 steranijs 
1 kaneelstok 
½ l kokosmelk 
 
Voor de fruitbrochette 
1 mango 
1 Granny Smith appel 
1 kiwi 
1 ananas 
¼ watermeloen 
1 potje verse munt 
 
Voor de fondue: 
250 gr donkere chocolade 
250 cl room 
250 gr koude boter 

 
 
Bereiding: 
 

 Verwarm de honing met de specerijen, voeg de boter erbij en de kokosmelk  
en laat rusten.  

 Snijd het fruit in zo veel mogelijk gelijke blokjes. 

 Maak mooie spiesjes van gelijke stukjes fruit met afwisselend een blaadje 
munt ertussen,  

 Laat ze  marineren in de marinade gedurende 2-tal uur. 

 Verwarm de room en smelt de chocolade erbij. 

 Neem van het vuur en roer de klontjes boter erdoor.  

 Snijd een kleine ananas in de lengte door en haal er een groot deel van het 
vruchtenvlees uit om de chocolade erin te kunnen gieten.  

 Grill de halve ananas en de fruitspies op een hete grill gedurende 5 min 

                                                           
1
 Recept van Pierre Hacha, lid van het team dat in 2003 het wereldkampioenschap barbecue in Jamaica heeft 

gewonnen 
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(220°-250°C). 
 

Afwerking: 
 
Leg de ananas op een schotel, steek de spietjes aan de zijkant erop en giet in het 
midden van de ananas de chocoladesaus. Zet de schotel midden van de tafel en 
iedereen neemt zoveel hij maar wil.  
 
 
 
Laat het u smaken! 


