baked
greenz

De nieuwe
generatie beslag

Kant-en-klaar beslag waarmee
je als chef-kok in een handomdraai
de lekkerste wafels en muffins kunt maken.

baked
greenz

60% puur verwerKTe groenten van A-merk
bonduelle zijn toegevoegd aan het beslag.
* Het beslag is kant-en-klaar en hoeft alleen nog maar
gebakken te worden in een wafelijzer of bakvorm.
De luxe friet maak je door strepen beslag te trekken
in je wafelijzer. Gebruik twee wafels als hamburger,
een verrassende basis voor je gerecht.
* Op ieder moment van de dag een vers product.

* Uitgebalanceerde smaken met bloemkool,
boerenkool, rode biet en pompoen.
* Het beslag kan nog worden aangepast naar eigen
invulling door bijvoorbeeld de toevoeging van
eigen kruiden zoals Tikka Masala of Ras al Hanout.
* Op ieder moment van de dag een vers product.
* Verkrijgbaar in 3 kg emmers.

Baked Greenz
luxe friet

Baked Greenz
muffin

Baked Greenz
wafel
Baked Greenz
Burger

smaaksuggesties
van Berry Hoosemans.
Culinair manager
Bonduelle foodservice

rode biet
Geitenkaas, verse gele en rode biet,
appel en bieten-cress

Aanvullende suggesties
* Zwarte olijf, walnoot, zure room en atsina cress
* Mierikswortelcrème, groene appel en tuinkers
*B
 alsamicocrème, geraspte peccorino en
pistachenootjes
*E
 endenpaté, perenstroop, geitenkaas en
honny cress
*G
 erookte heilbot, sinaasappelpartje en rasp
en accla cress

Baked Greenz
Rode biet

Pompoen
Gerookte kipfilet, mangokonfijt met gember,
geroosterde pompoen en atsina cress

Aanvullende suggesties
*T
 ikka masala of thai curry, gamba,
kokosschaafsel en koriander
*A
 brikoos, hazelnoot,
gerookte eend en bieslook
* Kip madras, dadel, zachte geitenkaas
en platte peterselie
*P
 ico de gallo kip, pecannoot en koriander

Inspired by

Baked Greenz
Pompoen

Baked Greenz
Boerenkool

b o e r e n ko o l
* Verwarm het wafelijzer.
* Doe het beslag in het wafelijzer en
bak de Baked Greenz goudbruin.
* Vul de Greenz Burger met Jack Fruit.
* Kleed het bordje aan met
geroosterde Amsterdamse uitjes
* Garneer het geheel met verse
peterselie of Vene Cres.

Aanvullende suggesties
* Bacon, piccalilly en vene cress
* Makreel, wasabimayonaise en rock chives
* Sjalottenchutney, walnoot, peer en salad pea
* Pesto, pastrami, mozarella en basil cress

B l o e m ko o l
Truffel mayo, kwartelei, oude kaas,
tahoon cress en verse truffel

Aanvullende suggesties
* Vadouvan, gerookte eend en ghoa cress
*G
 aram masala, gerookte amandel, kip
en ghoa cress
*O
 ude kaas, gerookte kip, piccalilly
en rucola cress
*R
 as el hanout, chorizo, tomberries
en shiso purple

Baked Greenz
Bloemkool

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