
MERINGUES 
LUXE VERWENNERIJ MET EINDELOOS VEEL SERVEERMOGELIJKHEDEN 

Van een rozette tot een krans of een vorm die de feestdagen extra speciaal maakt.  
Meringues zijn altijd een succes. Ze zijn knapperig van buiten en hebben een zachte kern. 
Dat geeft een geweldige smaakbeleving. Meringues zijn ontzettend veelzijdig: van een 
traktatie bij de koffie of thee tot ingrediënt voor een voortreffelijk en kleurrijk dessert. 

Varianten: vanille . framboos . chocolade . pistache 

Unieke eigenschappen  van onze meringues •  Knapperig van buiten  en een zachte kern •  Indien droog bewaard  een zeer lange  houdbaarheid 

meringues



MERINGUES

FRAMBOOS
Gezellig op tafel, maar ook lekker in een petit four,  

bij een high tea of elk ander dessert. 

VANILLE
De perfecte basis voor allerlei desserts of decoratie  

van gerechten.  

CHOCOLADE
Een lekker extraatje bij een speciaalkoffie of  

verkruimeld als vulling in een luxe chocolademelk. 

PISTACHE
Een perfecte tegenhanger bij een chocoladedessert  

of een fruittoetje met bosvruchten of dadel. 

de smaken van De Maro

DEZE SMAAKSENSATIE ZELF ERVAREN? 
WENST U  MEER INFORMATIEBEL 013-5385160.

Op www.demaro.nl verrassen we u met  
nog meer lekkere, slimme en onderscheidende 
banketproducten (gereed en bake-off) voor  
horeca, foodservice en retail. 

CONTACT
KNIPPERSVEN 15
5056 DE  BERKEL-ENSCHOT
THE NETHERLANDS

T +31 (0) 13 5385160
F +31 (0) 13 5385161

INFO@DEMARO.NL
   /DEMARO

Tijdens de feestdagen verkrijgbaar in feestelijke vormen zoals kerstbomen en vogelnestjes.   

Verpakking en houdbaarheid 
In de gesloten verpakking zijn 
meringues tot een jaar houdbaar. 
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 
verpakkingen: bakje met een 
flowpack, een toefzak, los verpakt in 
een emmer of in een blokbodemzak.    

SERVEERSUGGESTIES
•  Luxe koffies en chocolademelkspecialiteiten zijn een absolute trend. 

Verkruimel een meringue over een slagroomtopping

•  Bouw een laagjesdessert in een mooi glas en wissel vers fruit, 

verkruimelde meringue en slagroom met elkaar af 

• Maak de heerlijkste ijstaarten met meringues, fruit en room  

•  Stel een zoete spies samen. Rijg om en om meringues en stukjes fruit 

aan een spies en decoreer met chocolade 


