
Diego’s 
classic burger
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar / 
4 plakken bacon / Hamburgersaus / 6 plakjes augurk

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de saus over de boven- en onderkant van de 
 broodjes. leg de plakjes augurk (en eventueel de 
 sla en tomaat) op de onderkant van het broodje.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant, als je de burger omdraait 
 leg dan de bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de krokante bacon op de bovenkant van 
 de broodjes en de burger op de onderkant van de 
 broodjes, Stapel beide helften op elkaar en geniet 
 van jouw zelfgemaakte Diego’s Classic Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s 
classic burger
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar / 
4 plakken bacon / Hamburgersaus / 6 plakjes augurk

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de saus over de boven- en onderkant van de 
 broodjes. leg de plakjes augurk (en eventueel de 
 sla en tomaat) op de onderkant van het broodje.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant, als je de burger omdraait 
 leg dan de bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de krokante bacon op de bovenkant van 
 de broodjes en de burger op de onderkant van de 
 broodjes, Stapel beide helften op elkaar en geniet 
 van jouw zelfgemaakte Diego’s Classic Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s 
Bugles burger
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar / 
kaassaus / BBQ-Saus / Rode Ui / Bugles 

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de BBQ-saus over de boven- en onderkant   
 van de broodjes. leg de rode uien en Bugles op de   
 bovenkant van de broodjes (en eventueel de 
 sla en tomaat op de onderkant van het broodje).

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant.

4. Verwarm in de tussentijd de kaassaus op. 
 45 sec op 600 watt in de magnetron.

5. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

6. Leg dan de burger op de onderkant van de broodjes, 
 Stapel beide helften op elkaar, giet de kaassaus   
 erover en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s 
 bugles Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s 
Bugles burger
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar / 
kaassaus / BBQ-Saus / Rode Ui / Bugles 

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de BBQ-saus over de boven- en onderkant   
 van de broodjes. leg de rode uien en Bugles op de   
 bovenkant van de broodjes (en eventueel de 
 sla en tomaat op de onderkant van het broodje).

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant.

4. Verwarm in de tussentijd de kaassaus op. 
 45 sec op 600 watt in de magnetron.

5. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

6. Leg dan de burger op de onderkant van de broodjes, 
 Stapel beide helften op elkaar, giet de kaassaus   
 erover en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s 
 bugles Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s veggie
classic burger
inhoud pakket
2 veggie Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken 
cheddar / Hamburgersaus / 6 plakjes augurk

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de saus over de boven- en onderkant van de 
 broodjes. leg de plakjes augurk (en eventueel de 
 sla en tomaat) op de onderkant van het broodje.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 4 min. per kant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de burger op de onderkant van de broodjes, 
 Stapel beide helften op elkaar en geniet van jouw 
 zelfgemaakte Diego’s veggie Classic Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s veggie
classic burger
inhoud pakket
2 veggie Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken 
cheddar / Hamburgersaus / 6 plakjes augurk

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de saus over de boven- en onderkant van de 
 broodjes. leg de plakjes augurk (en eventueel de 
 sla en tomaat) op de onderkant van het broodje.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 4 min. per kant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de burger op de onderkant van de broodjes, 
 Stapel beide helften op elkaar en geniet van jouw 
 zelfgemaakte Diego’s veggie Classic Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s
donut burger
inhoud pakket
2 Burgers / 4 donuts / 2 plakken cheddar /
4 plakken bacon/ Mexican Habanero Fever / 
6 plakjes augurk 

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, toast de  
 donuts aan beide kanten goudbruin.

2. Verdeel de saus over de vier Donuts (één zijde 
 per donut). leg de plakjes augurk (en eventueel de 
 sla en tomaat) op twee donuts.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant. als je de burger omdraait 
 leg dan de bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de bacon op de helft van de donut waar 
 de saus en augurk op ligt en de burger op de andere 
 donut. Stapel beide helften op elkaar en geniet van 
 jouw zelfgemaakte Diego’s Donut Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s
donut burger
inhoud pakket
2 Burgers / 4 donuts / 2 plakken cheddar /
4 plakken bacon/ Mexican Habanero Fever / 
6 plakjes augurk 

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, toast de  
 donuts aan beide kanten goudbruin.

2. Verdeel de saus over de vier Donuts (één zijde 
 per donut). leg de plakjes augurk (en eventueel de 
 sla en tomaat) op twee donuts.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant. als je de burger omdraait 
 leg dan de bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de bacon op de helft van de donut waar 
 de saus en augurk op ligt en de burger op de andere 
 donut. Stapel beide helften op elkaar en geniet van 
 jouw zelfgemaakte Diego’s Donut Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s Spicy 
Mother Fucker 
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar /  
eru sambal / Zoet zure rode ui / Ingelegde komkommer /  
jalapeños / 4 plakken bacon / skull hot sauce 

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de skull hot sauce over de onderkant van de 
 broodjes en beleg deze met de ingelegde komkommer. 
 Smeer  de bovenkant van het broodje in met Eru 
 sambal en leg daar de jalapeño en de zoetzure rode 
 ui op.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant. als je de burger omdraait 
 leg dan de bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de krokante bacon op de bovenkant van 
 de broodjes en de burger op de onderkant van de 
 broodjes, Stapel beide helften op elkaar en geniet 
 van jouw zelfgemaakte Diego’s Classic Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s Spicy 
Mother Fucker 
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar /  
eru sambal / Zoet zure rode ui / Ingelegde komkommer /  
jalapeños / 4 plakken bacon / skull hot sauce 

Eventueel Zelf toevoegen: Sla / Tomaat 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de 
 brioche broodjes doormidden en toast de broodjes 
 goudbruin.

2. Verdeel de skull hot sauce over de onderkant van de 
 broodjes en beleg deze met de ingelegde komkommer. 
 Smeer  de bovenkant van het broodje in met Eru 
 sambal en leg daar de jalapeño en de zoetzure rode 
 ui op.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de 
 burgers 3 min. per kant. als je de burger omdraait 
 leg dan de bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten.
 je kunt de burgers met cheddar ook even onder de 
 grill van de oven plaatsen.

5. Leg dan de krokante bacon op de bovenkant van 
 de broodjes en de burger op de onderkant van de 
 broodjes, Stapel beide helften op elkaar en geniet 
 van jouw zelfgemaakte Diego’s Classic Burger. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s Beef Fan 
Forever 
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar /  
Tomaat / Sla / Ingelegde komkommer / 4 plakken bacon / 
Beeffat uien / Diego’s Jus / Diego’s fluffy bone marrow 
mayonaise

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de jus over de bovenkant van de broodjes En de 
 fluffy mayonaise op de onderkant van de broodjes (de 
 juiste verhouding is: 1 deel jus, 2 delen mayonaise). Leg de 
 ingelegde komkommer op de onderkant van het broodje 
 met daar bovenop de sla en tomaat.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de burgers 
 3 min. per kant. als je de burger omdraait leg dan de 
 bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Verwarm de beef fat uien op een laagvuur tot ze 
 warm zijn.

5. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten. je kunt
 de burgers met cheddar ook even onder de grill van de
 oven plaatsen.

6. plaats de Beef fat uien op de burgers en Leg daar boven
 op de bacon. Haal dan je burger uit de pan en leg hem op 
 de onderkant van het broodje, Stapel beide helften op 
  elkaar en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s BFF. 

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s Beef Fan 
Forever 
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken cheddar /  
Tomaat / Sla / Ingelegde komkommer / 4 plakken bacon / 
Beeffat uien / Diego’s Jus / Diego’s fluffy bone marrow 
mayonaise

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de jus over de bovenkant van de broodjes En de 
 fluffy mayonaise op de onderkant van de broodjes (de 
 juiste verhouding is: 1 deel jus, 2 delen mayonaise). Leg de 
 ingelegde komkommer op de onderkant van het broodje 
 met daar bovenop de sla en tomaat.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de burgers 
 3 min. per kant. als je de burger omdraait leg dan de 
 bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Verwarm de beef fat uien op een laagvuur tot ze 
 warm zijn.

5. Leg de plakken cheddar op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de cheddar goed te smelten. je kunt
 de burgers met cheddar ook even onder de grill van de
 oven plaatsen.

6. plaats de Beef fat uien op de burgers en Leg daar boven
 op de bacon. Haal dan je burger uit de pan en leg hem op 
 de onderkant van het broodje, Stapel beide helften op 
  elkaar en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s BFF. 

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s Oh Black
patty
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken zwarte limoen-
kaas / Augurk  / 4 plakken bacon  / Zwarte knoflook-
mayonaise 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de zwarte knoflookmayonaise over de boven- en 
 onderkant van het broodje . Leg de augurk op de onder-
 kant van het broodje.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de burgers 
 3 min. per kant. als je de burger omdraait leg dan de 
 bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken kaas op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de kaas goed te smelten. je kunt
 de burgers met cheddar ook even onder de grill van de
 oven plaatsen.

5. Leg dan de krokante bacon op de burger en schep de 
 burger uit de pan. Leg de burger op de onderkant van de 
 broodjes, Stapel beide helften op elkaar en geniet 
 van jouw zelfgemaakte Diego’s Oh black patty. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s Oh Black
patty
inhoud pakket
2 Burgers / 2 brioche broodjes / 2 plakken zwarte limoen-
kaas / Augurk  / 4 plakken bacon  / Zwarte knoflook-
mayonaise 

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de zwarte knoflookmayonaise over de boven- en 
 onderkant van het broodje . Leg de augurk op de onder-
 kant van het broodje.

3. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de burgers 
 3 min. per kant. als je de burger omdraait leg dan de 
 bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

4. Leg de plakken kaas op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de kaas goed te smelten. je kunt
 de burgers met cheddar ook even onder de grill van de
 oven plaatsen.

5. Leg dan de krokante bacon op de burger en schep de 
 burger uit de pan. Leg de burger op de onderkant van de 
 broodjes, Stapel beide helften op elkaar en geniet 
 van jouw zelfgemaakte Diego’s Oh black patty. 
 
Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s Triple meat, 
double cheese
inhoud pakket
2 x 30 dagen Dry Aged Burgers / 2 brioche broodjes / 
2 plakken cheddar / Augurk  / 4 plakken bacon / 2 plakken 
pastrami / Uiencompote met tallegio kaas / Piccalilly

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de piccalilly over de boven- en onderkant van de 
 broodjes. leg de augurk op de onderkant van het broodje.

3. verwarm de oven voor op 160 graden en laat de pastrami 
 warm worden (niet te lang).

4. zet een kleine steelpan op het vuur en verwarm de uien-
 compote met tallegio kaas op lage temperatuur, niet te
 hard laten koken.

5. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de burgers 
 3 min. per kant. als je de burger omdraait leg dan de 
 bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

6. Leg de plakken kaas op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de kaas goed te smelten. je kunt
 de burgers met cheddar ook even onder de grill van de
 oven plaatsen.

7. Schep de uiencompote op de burger, leg daar bovenop de 
 pastrami en de bacon. plaats dan de burger voorzichtig  
 op de onderkant van het broodje, Stapel beide helften op 
 elkaar en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s triple 
 meat, double cheese 

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s Triple meat, 
double cheese
inhoud pakket
2 x 30 dagen Dry Aged Burgers / 2 brioche broodjes / 
2 plakken cheddar / Augurk  / 4 plakken bacon / 2 plakken 
pastrami / Uiencompote met tallegio kaas / Piccalilly

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de piccalilly over de boven- en onderkant van de 
 broodjes. leg de augurk op de onderkant van het broodje.

3. verwarm de oven voor op 160 graden en laat de pastrami 
 warm worden (niet te lang).

4. zet een kleine steelpan op het vuur en verwarm de uien-
 compote met tallegio kaas op lage temperatuur, niet te
 hard laten koken.

5. Verwarm de pan op middelhoog vuur en bak de burgers 
 3 min. per kant. als je de burger omdraait leg dan de 
 bacon in de pan erbij en bak deze krokant.

6. Leg de plakken kaas op de burger en plaats een 
 deksel op de pan om de kaas goed te smelten. je kunt
 de burgers met cheddar ook even onder de grill van de
 oven plaatsen.

7. Schep de uiencompote op de burger, leg daar bovenop de 
 pastrami en de bacon. plaats dan de burger voorzichtig  
 op de onderkant van het broodje, Stapel beide helften op 
 elkaar en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s triple 
 meat, double cheese 

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s Chick ‘N Flip
inhoud pakket
2 x gepaneerde kippendij  / 2 brioche broodjes / 2 plakken 
cheddar / Komkommer zoet zuur / Ranch coleslaw / 
Hot Sauce 

Zelf toevoegen: zonnebloemolie
Eventueel Zelf toevoegen: Sla

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de Hot sauce over de boven- en onderkant van 
 het broodje. leg de komkommer op de bovenkant van het 
 broodje.

3. leg de coleslaw (en eventueel de sla) op de onderkant 
 van het broodje.

4. Verwarm de pan met een flinke laag zonnebloemolie  op  
 middelhoog vuur en bak de Kipburger aan beide kanten 
 goudbruin (wij hebben de kip al voorgegaard dus je 
 hoeft ‘m alleen goud bruin te bakken)

5. haal de kip burgers uit de olie en laat ze uitlekken op 
 keukenpapier. 

6. leg de plakken cheddar op de burger en laat even 
 smelten onder de grill van de oven. 

7. haal dan de burgers voorzichtig uit de oven en leg ze op 
 de onderkant van de broodjes, Stapel beide helften op 
 elkaar en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s Chick ‘N 
 Flip

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox

Diego’s Chick ‘N Flip
inhoud pakket
2 x gepaneerde kippendij  / 2 brioche broodjes / 2 plakken 
cheddar / Komkommer zoet zuur / Ranch coleslaw / 
Hot Sauce 

Zelf toevoegen: zonnebloemolie
Eventueel Zelf toevoegen: Sla

Bereidingswijze:

1. Zet een koekenpan op middelmatig vuur, snijd de brioche 
 broodjes doormidden en toast de broodjes goudbruin.

2. Verdeel de Hot sauce over de boven- en onderkant van 
 het broodje. leg de komkommer op de bovenkant van het 
 broodje.

3. leg de coleslaw (en eventueel de sla) op de onderkant 
 van het broodje.

4. Verwarm de pan met een flinke laag zonnebloemolie  op  
 middelhoog vuur en bak de Kipburger aan beide kanten 
 goudbruin (wij hebben de kip al voorgegaard dus je 
 hoeft ‘m alleen goud bruin te bakken)

5. haal de kip burgers uit de olie en laat ze uitlekken op 
 keukenpapier. 

6. leg de plakken cheddar op de burger en laat even 
 smelten onder de grill van de oven. 

7. haal dan de burgers voorzichtig uit de oven en leg ze op 
 de onderkant van de broodjes, Stapel beide helften op 
 elkaar en geniet van jouw zelfgemaakte Diego’s Chick ‘N 
 Flip

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox



Diego’s 
Nachos
inhoud pakket
nachos/ Diego’s kaassaus / tomatensalsa / Geraspte kaas /
rode ui / guacamole / crème fraîche / Ovenschaal 

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Leg de helft van de nachos in de ovenschaal en bedek met 
 de helft van de geraspte kaas. Leg dan de andere helft 
 van de nachos erop en strooi de overige kaas over de 
 nachos.

3. zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven voor 
 ongeveer 7 min.

4. Verwarm in de tussentijd de kaassaus op. 
 45 sec op 600 watt in de magnetron.

5. Haal de nachos uit de oven en giet de warme kaassaus 
 over de nachos en leg daarna (naar eigen smaak) de 
 overige ingrediënten boven op de nachos.

Eet smakelijk!

Deel je foto’s van jouw zelfgemaakte BIY op je instagram en 
tag ons via @diegos_rotterdam En gebruik de #biybox
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