
HET MENU



FOOD FOR SHARING

  Hekos Oriental Food is al vier decennia, dé toonaangevende  specialist als 
het gaat om het produceren van oosterse snacks en de originele spekkoek 
voor de professionele keuken, bakkers en slagers.

  Wij produceren, onder BRC-certificaat, op onze eigen productie locatie in 
Nederland een uniek vriesvers assortiment. 

  Met ons exclusieve finger food assortiment en spekkoek, in combi natie 
met onze opvallende serveermogelijkheden, kunnen onze klanten zich 
onderscheiden in de markt.

  Al jarenlang worden onze kwalitatief hoogwaardige producten  uitgeleverd 
via de groothandels. 
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TATSUTA   ± 20 g

De Tatsuta kipstukjes worden gemarineerd in sojasaus, gember en 
sake en vervolgens gecoat in een beslag van Japanse Katakuri-ko. 
Deze lichte gekruide Japanse lekkernij heeft een krokante bite en 

is in slechts enkele minuten in de frituur te bereiden.

De Kara Age is een krokante, licht gekruide snack gemaakt 
van mals kippendijenvlees verpakt in een jasje van grof, 
Japans paneermeel. Dit luxe, Japanse borrelhapje is rijk van 
smaak en in slechts enkele minuten in de frituur te bereiden. 

KARA AGE   ± 20 g
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VEGAN

VEGAN

MINI LOEMPIA   16 g | 6 cm

BABY LOEMPIA   3 g | 4,5 cm

Dit borrelhapje is een absolute hit in ons assortiment. Een 
zeer krokant flensje, rijkelijk gevuld met diverse groenten. 

Dit borrelhapje is vegetarisch, vetarm en blijft lang krokant.

De kleinste loempia ter wereld. Door het opvallende formaat 
heeft onze Baby Loempia een hoog fun gehalte en een grote 
toepasbaarheid. Leuk als amuse, als topping op een salade of 
als extra garnituur bij gerechten.

LOEMPIA LONG SIZE   70 g | 15 cm

Deze grote loempia is zeer geschikt voor buffetten en als 
lunchsnack. De Long Size loempia heeft een zeer krokant flensje 
en is rijkelijk gevuld met diverse groenten. De loempia is 
vegetarisch, vetarm en blijft lang krokant. 

LOEMPIA’S

VEGAN
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LOEMPIA PULLED PORK   40 g | 11,5 cm

LOEMPIA MID SIZE   36 g | 11,5 cm

Een heerlijke, smakelijke en goed gevulde loempia met 
Pulled Pork. Het vlees is langzaam gegaard in een speciale 
smoker. In combinatie met de smaakvolle  marinade heeft 

het vlees een authentieke smaak. Ideaal geschikt als lunch, 
bijgerecht of als tussendoortje.

Geschikt als tussendoortje of bijgerecht. De Loempia  
Mid Size heeft een zeer krokant flensje en een rijke losse  
groente vulling. De loempia blijft lang krokant en is vetarm. 

Nu ook verkrijgbaar in oven-ready variant!

EEND LOEMPIA   40 g | 11,5 cm

Een heerlijke, bijzondere en goed gevulde loempia met 
Pekingeend en hoisinsaus. De typische eend smaak komt 
goed tot zijn recht in combinatie met het knapperige loempia 
flensje. Ideaal geschikt als lunch of bijgerecht.

VEGAN



VEGAN

Een heerlijk hapje met pittige vleesvulling en een krokante bite. 
Deze party snack met de herkenbare rode kleur is een zeer  
populair borrelhapje.

Deze royale Black Tiger garnaal is, in een mix van twee 
verschillende vormen, verpakt in een krokant jasje van Japans 
broodkruim. Het staartje zit er nog aan om deze snack handig 
beet te pakken.

Een krokant flensje rijkelijk gevuld met smeuïge oude kaas. 
 Heerlijk van smaak en met een knapperige bite. Een echte 
 hardloper binnen het finger food assortiment.

SPICY BITES

BUTTERFLY/TORPEDO MIX

KAASLOEMPIAATJE (OUDE KAAS) 

De Samosa is een opvallende driehoekige mini snack, gemaakt van 
een zeer dun flensje rijk gevuld met diverse groenten en oosterse 
specerijen. Deze snack met curry smaak is een absolute smaaksensatie 
met een knapperige bite. Zeer geschikt als borrelhapje of als bijgerecht.

SAMOSA

ORIENTAL MINI SNACKS
VERBETERDE 
RECEPTUUR



Een luxe borrelgarnituur uit Azië. De Won Ton hapjes zijn gevuld 
met een kip- óf garnalenvulling. De mix is rijk van smaak en slechts 
in enkele minuten in de frituur, oven of airfryer te bereiden.

WON TON MIX
Een luxe borrelgarnituur uit Azië. Een mix van drie verschillende 
smaakvolle oosterse borrelhapjes met een vis- of vleesvulling.  
De mix is te bereiden in de steamer. Hiermee serveert u een 
oosters en vetarm borrelgarnituur.

DIM SUM STOOM MIX

Een dun laagje filodeeg om een royale Black Tiger garnaal 
 gewikkeld. Opvallend krokant met een pure garnalen smaak.  
Met deze snack serveert u een heerlijk en luxe borrelhapje.

Alle snacks van Hekos worden nog smakelijker door de Hekos Spicy Sauce 
erbij te serveren. Maar de saus heeft ook vele andere toepassingsmogelijk- 
heden. Zeer fijn gemalen chilipepers geven de saus een heerlijke pure smaak 
en een mooie frisse kleur. Pittig en een vleugje zoet in een handige literfles.

GARNALEN SNACK FILODEEG SPICY SAUCE



STEAMED BUNS

De Bapao is een oosterse snack die bestaat uit een gestoomd wit broodje met een vulling van gesmoord vlees. De Bapao 
heeft een gezonde en lage voedingswaarde (weinig calorieën). De goed gevulde en vetarme Bapao is ideaal als lunch of 
als bijgerecht. Verkrijgbaar in 2 smaken: kip en rundvlees. De Mini Bapao (kip) is ideaal als bijgerecht of borrelhapje. 

Een zelf te vullen stoombroodje. Zacht van kwaliteit en heerlijk van smaak in 
 combinatie met een vulling. Laat je fantasie de vrije loop en vul dit broodje met 
een eigen creatie. Leuk als hapje, tussendoortje of onderdeel van een sharing dish.

GUA BAO   70 g

MINI BAPAO KIP   35 gBAPAO KIP/RUND   160 g

BAPAO

GEKLEURDE BUNS   40 g 
(verkrijgbaar in wit, zwart, geel, rood en oranje)
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YAKITORI THAI   25 gYAKITORI MINI MIX   15 g (SINGAPORE, JAPANESE EN THAI)

De voorgegaarde Yakitori varianten worden volgens 
origineel receptuur op ambachtelijke wijze bereid met zeer 
mals kippendijenvlees en gegrilld op houtskool, waardoor 
de authentieke smaak behouden blijft. De Hekos Yakitori 
zijn IQF bevroren en mede door hun prettig handzame en 
slanke formaat te gebruiken voor vele toepassingen. 

Verkrijgbaar in twee smaken Japanese en Thai of als  
mini mix.

YAKITORI JAPANESE   25 g

YAKITORI
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SPEKKOEK

De traditionele ronde Spekkoek is een Indonesische 
delicatesse die laagje voor laagje wordt gebakken. De 
traditio nele wijze van vervaardigen, de specifieke kruiden 
en  authentieke ingrediënten maken de smeuïge Spekkoek 
van Hekos tot een ware delicatesse. Hekos Spekkoek kan 
geserveerd worden bij koffie, high tea en grand dessert. 

Verkrijgbaar in de smaken Original (bruin/wit),  
Pandan (groen/wit), Banaan (geel/wit) en Rum (wit/wit). 

TRADITIONELE RONDE SPEKKOEK

SPEKKOEK PANDAN
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