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BIEZE FOOD  
SOLUTIONS 
 

 
DE BESTE FOODOPLOSSINGEN IN FOODSERVICE

Wij geloven dat eten verbindt en dat samenwerken ons verder brengt. Door van elkaar 
te leren kunnen we groeien en excelleren we in waar we goed in zijn: Het bieden van de 
juiste oplossing in food. Van concept tot product, en alle service die daarbij hoort. 

VOOR EN MET PROFESSIONALS

Bieze Food Solutions werkt voor én met de professionele gebruiker. In de samenwerking 
met groothandels zijn wij een waardevolle partner. Onze producten zijn afgestemd op 
professioneel gebruik in bijvoorbeeld de sectoren Horeca, Catering, Hotel en Wereld 
restaurants. 

Dit product is glutenvrij, bevat geen glutenbevattende 
granen.

Dit product is lactosevrij. 

Dit product is vegetarisch en bevat geen vlees, vis,  
insecten of gevogelte.

Dit product is veganistisch en bevat geen dierlijke  
producten en/of door dieren voortgebrachte producten 
zoals zuivel en/of honing.

Assortimentswijzigingen en zetfouten voorbehouden.2 JANUARI 2022 3JANUARI 2022



BROOD & TOAST  
SALADES

Bieze is al ruim 60 jaar actief in de Nederlandse 
en Belgische markt. Bieze is een betrouwbaar 
merk en staat bekend om haar koelverse 
salades en is smaakbepalend voor de 
professional. 

De Brood & Toast Salades van Bieze zijn 
exclusief ontwikkeld voor de food professional 
en zijn dus niet bij de supermarkt te verkrijgen. 
De salades kenmerken zich door het hoge 
hoofdbestanddeel, de marktconforme prijs en 
constante kwaliteit.

BROOD & TOAST  
SALADES

EI SALADES

700326  BIEZE BOERENEISALADE 1KG
 Oer-Hollandse salade op een basis van salade-  
 mayonaise met grof gesneden ei met dooier, kruiden  
 en specerijen.

700327  BIEZE EI-BIESLOOKSALADE 1KG
 Salade op een basis van salade-mayonaise, verrijkt  
	 met	Madraskerrie	en	specerijen.	Verfijnd	met	het			
 frisse groen van bieslook en blokjes ei met dooier. 
 

FRUIT & GROENTEN SALADES

700328  BIEZE SELLERIESALADE 1KG
 Lichte salade op een basis van yoghurt en mayonaise  
 met blanke reepjes knapperige knolselderij,   
 gemarineerde ui en kruiden. 
 
 
KIP SALADES

700330 BIEZE KIPSALADE BRETONSE STIJL 1KG 
 Salade van grove stukken kip in een salade-mayonaise. 
 Op smaak gebracht met kruiden en een mix van verse  
 prei, paprika en appel.
   
1005097 BIEZE KIPKERRIESALADE 2KG 
700331 BIEZE KIPKERRIESALADE 1KG
 Salade van malse stukjes kip met een speciale salade- 
 mayonaisesaus, verrijkt met Madraskerrie en kruiden. 

1005147 BIEZE KIPSATÉSALADE 1KG
	 Salade	van	malse	stukjes	kippenborstfilet	in	satésaus,	
 op smaak gebracht met witte kool, sambal, kruiden en  
 specerijen. 

VIS SALADES

1005138 GARNALEN 1 KG
 Salade van Noorse garnalen in een zachtroze 
 salade-mayonaise, met ei en surimi.

700329 BIEZE HARING-IN-DILLESALADE 1KG
 Salade van zachte haringhapjes zonder vel in een   
 kruidige dille-salade-mayonaise, met mild pikante  
 augurk reepjes.

1005140  KRAB 1 KG
 Salade in een zachtzure salade-mayonaise, verrijkt met  
 surimi, krabmeat, ei en tomatenpuree.

1005134  BIEZE SALADE TONIJN 1KG
 Salade in een romige salade-mayonaise. Gemaakt van  
 zachte tonijn in een zoetzure groentegarnituur, zoals 
 augurk en wortel.
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VLEES SALADES

1005135  BIEZE VLEESSALADE 1KG  
 Salade overgoten met een heerlijk gekruide 
 salade-mayonaise. Rijkelijk gevuld met vleesworst en  
 frisse stukjes augurk.
 
 
KIP SALADES*

1005161 SPAANSE KIP 1 KG
	 Licht	pikante	salade	met	malse	stukjes	kipfilet	in	
 andalousesaus saus.

1005166 KIP CURRY 1 KG
 Rijk gevulde kip kerriesalade met malse stukjes   
	 kipfilet,	lekker	pittig	gekruid	met	een	zachtzoete		 	
 appelsmaak.

1005178  DELUXE CHICKEN & BACON 1 KG
  Salade met stukjes gebakken bacon en stukjes ei, extra  

verrijkt	met	stukjes	malse	kipfilet	in	een	licht	pikante	
saus.

1005162  KIP HAWAI 1 KG
 Licht zoete salade met een verrassende combinatie  
	 van	malse	stukjes	kipfilet	en	friszoete	ananas,	perzik		
 en peer. 
 

VIS SALADES*

1005174  ZALM PACIFIC MSC  1 KG
 Kwaliteitssalade van duurzaam gevangen vis met 
 gekookte wilde zalm en Alaska Pollack in een 
 romige saus.
 

VLEES SALADES*

1005160  HAM PREI 1 KG
 Frisse salade met ambachtelijke hamblokjes, verse prei  
 en selderij. 

1005167  BEENHAM MOSTERD 1 KG
 Salade met ambachtelijke beenhamblokjes en verrijkt  
 met Ancienne mosterd.
 
 
 

 
1005168 KEBAB 1 KG
 Salade met stukjes kebabvlees, afgemaakt met een 
 rijk kruidenpalet waardoor de pittige smaak goed tot  
 z’n recht komt.

1005177  CRISPY BACON 1 KG
 Een verrassende salade met stukjes gebakken bacon  
 en stukjes ei in een licht pikante saus. 
 
1005155 FILET AMERICAIN 1 KG 
 Volle smeerbare salade op basis van rundvlees. 
 
1005176 PREPARE DU CHEF 1 KG 
 Volle smeerbare spread op basis van rundvlees en  
 varkensvlees. 
 

VEGETARISCHE  SALADES*

1005169  BRUSCHETTA TOMAAT 1 KG
 Salade met de beste Roma tomaten,  lekker gekruid  
 met basilicum waardoor de frisse Zuiderse smaak  
 goed doorkomt. 
 
1005188 VEGETARISCHE MARTINO 1 KG 
 Pikante vegetarische wortelspread met    
 tomatenconcentraat. 
 
 
 

* Bestelartikel, kijk voor meer actuele informatie op biezefoodsolutions.nl/foodservice6 JANUARI 2022



MAALTIJD 
SALADES

Bieze heeft verschillende Maaltijd Salades 
in het assortiment. De Maaltijd Salades zijn 
onderverdeeld in Aardappel Salades, Pasta 
Salades en Wereldse Salades. Alle Maaltijd 
Salades zijn geschikt als eindproduct ideaal 
voor	de	lunch,	het	buffet	óf	BBQ.	De	salades	
zijn ook makkelijk te verrijken met extra 
groenten, fruit, vlees of vis om zo een heerlijk 
gerecht met een eigen twist op tafel te zetten. 

AARDAPPEL SALADES

700333  BIEZE AARDAPPEL-ORIGINALSALADE 5KG 

700334  BIEZE AARDAPPEL-ORIGINALSALADE 3KG
 Aardappelsalade op basis van een salademayonaise. 
 Volgens ambachtelijk Duits recept bereid met schijfjes  
 aardappel, ui, peterselie en diverse kruiden.

1005112  HUZAAR 3 KG
 Pure Hollandse salade met blokjes aardappel en   
 stukjes cornedbeef. Kleurrijk gevuld met diverse   
 groenten en fruit, zoals zilverui, wortel, augurk, erwten  
 en appel.
 
2005971  BIEZE AARDAPPEL-MET-GROENTESALADE 3KG
 Luchtige aardappelsalade met verse roomyoghurt. 
 Gevuld met diverse frisse soorten groenten, zoals  
 augurk, wortel, selderij, ui, prei en erwten.

1005111  BIEZE AARDAPPEL-MET-ZALMSALADE 3KG
	 Grove	salade,	rijk	gevuld	met	de	fijnste	ingrediënten,		
 zoals zalm, wortel, augurk en zilverui. 
 

PASTA SALADES

700336  BIEZE PASTA-MEDITERRAANSALADE 3KG
 Rode pastasalade op basis van tomaat. Rijk gevuld met  
	 paprika	en	prei,	verfijnd	met	een	mix	van	verrassende		
 specerijen.
 
700337  BIEZE PASTA-PESTOSALADE 3KG
 Groene pastasalade op basis van pesto en  stukjes  
 smaakvolle zongedroogde tomaten.

WERELDSE SALADES

1005206 BIEZE	QUINOASALADE	1KG
	 Quinoasalade	verrijkt	met	cranberries,	groenten,	
 kikkererwten, rozijnen en linzen.
 
2006127 BIEZE COUSCOUSSALADE  
 MAROKKAANSE STIJL  1KG
 Couscoussalade uit de Marokkaanse keuken met 
 groenten, kruiden, munt en rozijnen.

2006126  BIEZE COUSCOUSSALADE  
 INDIASE STIJL 1KG
 Couscoussalade met een milde kerrie smaak verrijkt  
 met groenten, kruiden en het zoete van abrikozen en 
 rozijnen.     
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RAUWKOST 
SALADES

De Rauwkost Salades van Bieze zijn bereid 
met aandacht en zorg voor kwaliteit. De 
ingrediënten,	vers	van	het	land	worden	
gesneden, gemengd en aangemaakt met een 
(frisse) dressing. De salades van Bieze hebben 
een lange houdbaarheid waardoor ze voor elke 
ondernemer gemakkelijk het hele jaar door te 
gebruiken	zijn.	Gebruik	de	salades	bij	de	BBQ,	
in	een	buffet,	als	garnering,	tijdens	de	lunch	of	
in de saladebar.  

GROOT VERPAKKINGEN

700306 BIEZE 4-JAARGETIJDEN-
 RAUWKOSTSALADE 3KG
700305  BIEZE 4-JAARGETIJDEN-
 RAUWKOSTSALADE 1KG 
 Verrassende rauwkostsalade in een mild  
 frisse dressing met prei, wortel, ui,  
 komkommer en selderij.
  
700307  BIEZE COLESLAW AMERIKAANSE STIJL    
 RAUWKOSTSALADE 3KG
1004915 BIEZE COLESLAW AMERIKAANSE STIJL   
 RAUWKOSTSALADE 1KG
 Frisse salade in een romige dressing met een mild 
 zoete combinatie van verse witte kool en wortel.

700308  BALKAN MIX 3 KG
 Bontgekleurde rauwkostsalade in een    
 friszure dressing met onder meer 
 witte kool, paprika, augurk, maïs en zilverui. 
 Op smaak gebracht met authentieke specerijen.

700313  BIEZE FARMER-RAUWKOSTSALADE 3KG
700312  BIEZE FARMER-RAUWKOSTSALADE 1KG
 Frisse salade op basis van een milde dressing. Rijkelijk  
 gevuld met ananas, witte kool en wortel. 

700314 GEMENGDE RAUWKOST 3 KG
 Rauwkostsalade in een zachtzure dressing met 
 knapperige witte kool, wortel, paprika.

700316 BIEZE WITTE KOOL GRIEKSE STIJL  
 RAUWKOSTSALADE 3KG
700315  BIEZE WITTE KOOL GRIEKSE STIJL    
 RAUWKOSTSALADE 1KG
 Frisse witte koolsalade, op smaak gebracht met 
 authentieke Griekse kruiden. 

700318  BIEZE KOMKOMMER-ROOM-
 RAUWKOSTSALADE 3KG
700317  BIEZE KOMKOMMER-ROOM-
 RAUWKOSTSALADE 1KG 
 Hollandse salade in een romige dressing met   
 knapperige schijfjes komkommer. Op smaak gebracht  
 met kruiden, zoals dille.

700323  RODE KOOL 3 KG  
 Frisse salade met een zoetzure smaak op basis van 
 rode kool.

 
 
 

RAUWKOST SALADES
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STOOF 
GERECHTEN

Neven Food is de inspirerende stoofspecialist 
die met zijn ambachtelijke & authentieke 
kennis van stoven de kok inspireert met 
een range kwaliteitsproducten. Achter de 
schermen nemen wij de kok werk uit handen, 
zodat de kok in een handomdraai en met een 
‘eigen touch’ een bijzonder stoofgerecht kan 
presenteren die smaakt alsof het zelf is bereid.

KIPPENVLEES

700372  KIP PILAV 2,5 KG
	 Stukjes	kipfilet	in	een	tomatensaus	met	stukjes	zoete		
 perzik, ui en champignon. 

1005037  KIP SATÉ 2,5 KG
700375  KIP SATÉ 1 KG
	 Stukjes	kip	in	een	satésaus	met	ui	en	knoflook.	 
 Op smaak gebracht met sambal. 
 

700370  KIPPEN RAGOUT 2,5 KG
700373  KIPPEN RAGOUT 1 KG
 Romige saus met champignon en grove stukken 
 malse kip.
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PAARDENVLEES

1005031  HONGAARSE GOULASH 2,5 KG 
 Paardenvlees gestoofd in een tomaten-paprikasaus  
 met ui en paprika.

1005024  LIMBURGS ZUURVLEES NORMAAL (ROOD) 5 KG
 Paardenvlees (35%) in een saus met ui, tomatenpuree, 
 appelstroop, kruiden, specerijen, met een frisse   
 zoetzure smaak.

RUNDVLEES

1005029 HOLLANDSE HACHEE 2,5 KG
 Rundvlees in een hartige saus met ui en specerijen,  
 met een romige smaak.  

700380  HONGAARSE GOULASH 2,5 KG
1005053 HONGAARSE GOULASH 1 KG
 Rundvlees gestoofd in een saus met ui, champignon,  
 paprika, tomatenpuree en specerijen.

700379  LIMBURGS STOOFVLEES 2,5 KG 
 Runderstoofvlees in een bruine fond met kruiden, 
 specerijen, mosterd en ui, met een lichtzoete smaak. 

700377  LIMBURGS ZUURVLEES 2,5 KG  
1005051 LIMBURGS ZUURVLEES 1 KG
 Rundvlees gegaard in een zoetzure saus met kruiden,  
 specerijen, ui, appelstroop, suiker en natuurazijn.

700378  VLAAMS STOOFVLEES 2,5 KG
 Rundvlees gegaard in een hartige saus met kruiden, 
 specerijen, suiker en mosterd.
 
 
 
 

OVERIG 
 
1005038  BABI PANGANG 2,5 KG
 Reepjes varkensvlees in een originele saus. Gevuld  
 met groenten als taugé, witte kool, wortel en paprika.

700383 GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS 2,5 KG 
 Gehaktballetjes in tomatensaus met ui, tomaat en 
 tuinkruiden. 
 
 
WILD* 
 
702970 HAZENPEPER 2,5 KG 
 Een smaakvol product van de achterbout van   
 de haas, gestoofd in een pittige Espagnolesaus   
 volgens authentiek receptuur. Rode wijn, uitjes, stukjes  
 spek, wortel en knolselderij geven dit hazenvlees een  
 unieke smaak. 
 
702678 KONIJNENBOUTEN IN SAUS 2,5 KG 
	 Achterbouten	in	een	geraffineerde	demi-glace.	Verrijkt		
 met authentiek garnituur en originele kruiden, welke  
 het product zijn onderscheidende smaak geven. 
 

VEGAN
 
1000584 CHILI SIN CARNE 1 KG
 Licht pittige chili met zoete aardappel, rode bonen,  
 paprika, wortel en maïs.    
 
1000585 GELE CURRY GROENTEN 1 KG
 Mild kruidige gele curry van wortel, zoete aardappel,  
 kikkererwten en groene bonen met romige kokosmelk. 
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* Alleen tijdens het wildseizoen, kijk voor meer actuele informatie op biezefoodsolutions.nl/foodservice



 
 
KOUDE SAUZEN
 
1009728 BIEZE TRUFFELSAUS 6X473G 
	 Een	zachtromige	saus	bereid	met	echte	truffel	uit	Italië. 
 
1009729 BIEZE WASABISAUS 6X495G  
 Een lichtscherpe romige saus met echte wasabi en  
	 fijne	kruiden. 

1005113  BIEZE KNOFLOOKSAUS 5KG
2005949 BIEZE KNOFLOOKSAUS 1KG 
	 Dikke	knoflooksaus	met	een	romige	smaak	en	een		
	 pittig	karakter	door	de	stukjes	knoflook.

2005948 BIEZE RAVIGOTESAUS 1KG
 Romige saus met stukjes augurk en ui, op smaak 
 gebracht met diverse kruiden en specerijen.

2005947  BIEZE TZATZIKISAUS 1KG
 Traditionele Griekse saus op basis van kwark en   
	 yoghurt,	verrijkt	met	komkommerreepjes	en	knoflook. 
 
 
GROOT VERPAKKINGEN 
 
700338 SALADEMAYONAISE 50% 10 KG 
 Een zachte en romige saus met een volle smaak en  
 een crèmige structuur. 

KOUDE SAUZEN 

 

1000304  BASILICUM MAYONAISE 500 ML 
 Verrassende verse smaakmaker, bereid met verse basilicum  
 en extra vergine olijfolie. Heerlijk zacht van smaak. 

1000302 BASILICUMSAUS 500 ML
 Deze saus is op basis van verse basilicum, extra   
 vergine olijfolie, zonnebloemolie en puur citroensap. 
 
 
 
 

SAUZEN
Bieze, Neven Food en Lisimo hebben een 
breed assortiment aan koelverse sauzen. Alle 
sauzen worden vers gemaakt en zijn geschikt 
als basis of als hoofdproduct. Door de goede 
prijs-kwaliteitverhouding zijn deze sauzen op 
elk moment ideaal inzetbaar. 

 

PUREE’S 
 
1000269  KNOFLOOKPUREE 1000 G 
	 Ambachtelijke	koelverse	knoflookpuree	op	basis		 	
	 van	gesneden	knoflook,	zonnebloemolie	en	vers	 
 citroensap. Zonder zout, kunstmatige toevoegingen en  
 conserveringsmiddelen. Deze puree is een simpele  
	 vervanging	voor	knoflooktenen.

1000272  KRUIDEN PROVENCAALS 1100 G 
 Proef de verse kruiden en unieke smaak van   
 ambachtelijke koelverse Lisimo Provençaalse   
 Kruidenmix op basis van verse peterselie, salie,   
 basilicum, oregano, rozemarijn en zonnebloemolie.  
 Heerlijk om vlees of vis te marineren en lekker door  
 olijven, mayonaise, salades en warme sauzen. 
 
 
WARME SAUZEN 
 
1005041  CHAMPIGNON-ROOM 1 KG 
 Volle, romige saus met champignons.

1005046  SATÉ 3 KG
 Stevige saus op basis van pindakaas. Op smaak   
 gebracht met sambal en ketjap.
 
700382 ZIGEUNER 3 KG  
 Saus op basis van tomatenpuree, ui, paprika en   
	 knoflook.	 
 
 
CURRY’S 
 
1000227   SAUS THAISE GROENE CURRY 1KG 

Een authentieke Thaise smaakboost met deze 
bijzonder smaakvolle, mildpittige Currysaus  
Thaise Stijl Groen.

1000228  SAUS THAISE GELE CURRY 1KG
  Een authentieke Thaise smaakboost met deze 

bijzonder smaakvolle, (licht)pittige Currysaus  
Thaise Stijl Geel.

 
1000229 SAUS THAISE RODE CURRY 1KG  
  Een authentieke Thaise smaakboost met deze 

bijzonder smaakvolle, pittige Currysaus  
Thaise Stijl Rood.
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SPREAD & DIPS
Lisimo	brengt	de	smaak	van	Italië	naar	jouw	
professionele keuken. Onze pure, verse 
pesto’s, tapenades en sauzen worden met 
liefde en vakmanschap gemaakt van alleen de 
allerbeste	ingrediënten.	En	dat	proef	je!

De verse kruiden worden met de hand 
geselecteerd, noten worden vers gebrand, de 
lekkerste kazen worden geïmporteerd en er 
wordt altijd de beste olijfolie gebruikt. 
De producten van Lisimo worden vers 
geproduceerd en zijn volledig vrij van 
conserveringsmiddelen en kunstmatige kleur, 
geur-	en	smaakstoffen.

BIOLOGISCHE PESTO’S 
 
1000353  BIOLOGISCH PESTO BASILICUM 450 G  
1000352  BIOLOGISCH PESTO BASILICUM 125 G 
 Volgens traditioneel recept bereid op basis van   
	 uitsluitend	ingrediënten	van	biologische	oorsprong 
 zoals verse basilicum, Parmezaanse kaas,   
 pijnboompitten en extra vergine olijfolie. 
 

TAPENADES

2000934  TOMATEN BRUSCHETTA 1100 G 
2000935  TOMATEN BRUSCHETTA 250 G 

Authentiek Italiaanse antipasta, gemaakt met  
de lekkerste tomaatjes, verse basilicum, oregano, 
knoflook	en	afgemaakt	met	een	scheut	extra	 
vergine olijfolie.

1000285 TAPENADE FROMAGE 250 G 
 Met gerijpte grand premium kaas (11%), zwarte en  
 groene olijven en extra vergine olijfolie. 

1000281 TAPENADE GROEN 250 G 
 Met groene olijven, tonijn, ansjovis en verse basilicum.

1000292  TAPENADE PADDENSTOEL 1100 G 
1000291  TAPENADE PADDENSTOEL 250 G 
 Met 39% vers gebakken paddenstoelen (champignons,  
 eekhoorntjesbrood, hoorn des overvloeds, shii Take),  
	 fijn	gesneden	in	extra	vergine	olijfolie	met	verse		 	
 peterselie en andere kruiden. 

1000290 TAPENADE PAPRIKA 1100 G 
1000289  TAPENADE PAPRIKA 250 G 
 Met geroosterde paprika’s, zongedroogde tomaten,  
 pijnboompitten en extra vergine olijfolie.

 

PESTO’S

1000264 PESTO BASILICUM 1100 G 
1000316 PESTO BASILICUM 500 ML 
1000262 PESTO BASILICUM 250 G 
 Koelverse pesto op basis van verse basilicum, gerijpte  
 grand premium kaas en extra vergine olijfolie.

2000936 VEGAN PESTO BASILICUM 1100 G  
2000937 VEGAN PESTO BASILICUM 250 G 
  Verse Vegan basilicum pesto gemaakt met verse 

basilicum,	knoflook,	een	rijke	smaak	van	vers	
gebrande noten en afgemaakt met een scheutje  
extra vergine olijfolie.

1000267 PESTO ROSSO 1100 G 
1000265 PESTO ROSSO 250 G 
 Deze pesto is op basis van zongedroogde tomaat,  
 verse basilicum, pijnboompitten en extra vergine   
 olijfolie. 
 

1000516 PESTO RUCOLA 1100 G 
1000514  PESTO RUCOLA 250 G 
 Pesto met 22% verse rucola, citroensap, extra  
 vergine olijfolie, verse basilicum, Parmezaanse  
 kaas en Pecorino Romano. 

1000278 PESTO NOTEN 1100 G 
1000277  PESTO NOTEN 250 G 
 Een mooie pesto op basis van versgebrande  
 cashewnoten, pistachenoten, hazelnoten,  
 amandelen, verse peterselie en walnotenolie.

1005299  PESTO LIMOEN 1100 G** 
1005298  PESTO LIMOEN 250 G** 
 Met verse basilicum, cashewnoten, limoenolie  
 en limoensap.
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** Beschikbaar vanaf April 2022.
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1000276 TAPENADE ROOD 1100 G 
1000275 TAPENADE ROOD 250 G 
 Met groene olijven, zongedroogde tomaten, ansjovis,  
 extra vergine olijfolie en puur citroensap. 

1000288  TAPENADE TRICOLORE 1100 G 
1000287  TAPENADE TRICOLORE 250 G 
 Met zwarte en groene olijven, zongedroogde tomaten  
 en extra vergine olijfolie. 
 
1000294  TAPENADE TRUFFEL 1100 G 
1000293 TAPENADE TRUFFEL 250 G 
 Met vers gebakken paddenstoelen, zwarte olijven,  
	 truffelolie	en	echte	zwarte	truffels. 

1000284 TAPENADE ZONTOMAAT 1100 G 
 Met zongedroogde tomaat, geroosterde paprika’s,  
 pijnboompitten en extra vergine olijfolie.

1000280 TAPENADE ZWART 1100 G 
1000279 TAPENADE ZWART 250 G 
 Met zwarte olijven, verse koriander, extra vergine   
 olijfolie en puur citroensap. 
 
1000251  TAPENADE ZEEWIER 250 G 
 Met vers zeewier (19%), verse peterselie, cashewnoten  
 en sesamolie.

 

BIOLOGISCHE TAPENADES 
 

1000365 BIOLOGISCH TAPENADE TRICOLORE 125 G 
 Op	basis	van	uitsluitend	ingrediënten	van		 	
 biologische oorsprong zoals Griekse olijven,   
 zongedroogde tomaten en extra vergine   
 olijfolie. 
 
 
1000363 BIOLOGISCH TAPENADE ZONTOMAAT 125 G 
 Op	basis	van	uitsluitend	ingrediënten	van	biologische 
 oorsprong zoals zongedroogde tomaten, pijnboom-  
 pitten en extra vergine olijfolie. 
 
 

 
 

 
AÏOLI’S

1000256  AÏOLI 1000 G 
1000311 AÏOLI 500 ML 
1000255 AÏOLI 220 G 
 Deze Aïoli is op basis van zelfgemaakte mayonaise en  
	 knoflook.

1000329  ZWARTE AÏOLI 1000 G 
1000328  ZWARTE AÏOLI 220 G 
 De Zwarte Aïoli is een ware smaaksensatie door de 
 kenmerkende diepe, zoetige smaak van    
	 gefermenteerde	knoflook. 
 
1005305  AÏOLI LIMOEN 1000 G** 
1005304 AÏOLI LIMOEN 220 G** 
 Gemaakt	met	verse	knoflook,	vers	citroensap	en	fris		
 aromatische limoenolie uit de schil van de limoen. 
 
 
OVERIG

1004872 NATIVE GUACAMOLE 500 G  
 Gemaakt van 95% verse avocado’s (geen pulp of   
 concentraten), koriander en rode peper. 
 
 
 
 

NIEUW

** Beschikbaar vanaf April 2022.



GLACES

1000148 GLACE DE VEAU (KALF) 1000 G 
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de Veau is geschikt voor de bereiding van    
 sauzen en heldere soepen en kan toegepast worden   
 bij de bereiding van vleesgerechten. 

1000150 GLACE DE VOLAILLE  (GEVOGELTE) 1000 G 
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de Volaille is een geconcentreerde    
 gevogelteboullon met een rijke volle smaak.    
 Glace de Volaille is geschikt voor de bereiding van   
 alle sauzen bij gevogelte en voor de bereiding van   
 soepen, dressing, patés, salpicon en mousses. 

1000151 GLACE D’AGNEAU (LAM) 1000 G 
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de d’Agneau heeft de uitgesproken typische,   
 pittige smaak van lam. Glace d’Agneau is geschikt   
 voor de bereiding van alle sauzen bij lams- en 
 schapenvleesgerechten en voor de bereiding van   
 lams- en schapenvleesragout. 
 
1000152 GLACE DE CRUSTACÉS (SCHAALDIER) 1000 G 
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de Crustacés is een geconcentreerde bouillon   
 van schaal-en schelpdieren die breed toepasbaar is. 

1000153 GLACE DE GIBIER (WILD) 1000 G 
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de Gibier is een geconcentreerde wildbouillon   
 met een kruidige basis van specerijen: laurier,    
 kruidnagel en rozemarijn. Glace de Gibier is een    
 krachtige basis voor de bereiding van wildgerechten   
 zoals wildragout, wildbouillon en soep. 

GLACES
Maître Cuisine biedt excellente basis 
producten speciaal ontwikkeld voor de 
chef, uit de klassieke Franse keuken. De 
Glaces van Maître Cuisine leveren de 
professionele kok tijd op in de keuken 
en	vormen	de	perfecte	basis	of	finishing	
touch voor heerlijke sauzen, bouillons en 
soepen. Alle producten zijn ambachtelijk 
bereid, glutenvrij, lactose vrij én clean label. 
Daarnaast	zijn	we	de	enige	in	(koel)vers!

GLACES

 

1000154 GLACE DE CANARD (EEND) 1000 G  
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de Canard is een frisse glace uit de klassieke  
 keuken met een diepe smaak van eend met een   
 lichte citrustint. Glace de Canard is zeer geschikt voor  
 sauzen en marinades. 

1000155 GLACE D’HOMARD (KREEFT) 1000 G  
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace d’Homard is een mooie gladde diep rode   
 glace met een diepe onmiskenbare kreeftensmaak.  
 Glace d’Homard kan met zijn intense smaak en   
 textuur gebruikt worden voor het bereiden van   
 sauzen, soepen, espumas en dressings of een mooie  
 ceviche. 
 
1000157 GLACE DE CHAMPIGNON 1000 G  
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/6 
 Glace de Champignon is een glace met een   
 krachtige volle aardse champignonsmaak. Glace de  
 Champignon is geschikt als basis voor sauzen en  
 soepen. 

1000149 FUMET DE POISSON (VIS) 1000 G  
 GECONCENTREERD, DOSERING 1/4  
 Fumet de Poisson is een mooie fumet van witvis. De  
 ideale basis voor dressings, marinades, soepen en  
 sauzen. 

1000156 JUS DE VEAU (KALF) 1000 G  
 Jus de Veau is een licht gebonden kant-en-klare jus  
 op basis van kalfsglace en rode wijn.
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ZUIVEL
 
1005918 FARMLAND KNOFLOOKBAGUETTE 9X175G
 Voorgebakken en voorgesneden stokbrood met   
	 knoflookboter.	Snel	en	gemakkelijk	te	gebruiken	bij		
	 BBQ’s,	buffetten,	salades	of	als	broodplankje	bij	de		
 borrel.

1005917 FARMLAND KRUIDENBOTER BAGUETTES DUO   
 12X2X175G
1005916 FARMLAND KRUIDENBOTER BAGUETTE 9X175G
 Voorgebakken baguettes, ingesneden en gevuld met  
 kruidenboter. Snel en gemakkelijk te gebruiken bij  
	 BBQ’s,	buffetten,	salades	of	als	broodplankje	bij	de		
 borrel.

1005871 KATHAROS YOGHURT GRIEKSE STIJL 0% 6X500G
 Een Griekse Stijl yoghurt met 0% vet, veelzijdig   
 inzetbaar als ontbijt, lunch of te verwerken als dessert.

1005874  KATHAROS YOGHURT GRIEKSE STIJL 10% 5KG
1005872  KATHAROS YOGHURT GRIEKSE STIJL 10% 6X1KG
1005865 KATHAROS YOGHURT GRIEKSE STIJL 10% 6X500G
 Een Griekse Stijl yoghurt met 10% vet, veelzijdig   
 inzetbaar als ontbijt, lunch of te verwerken als dessert.
 
1006130 KÖRFEZ AYRAN 5X500ML 
 Verfrissende Turkse drank die bestaat uit yoghurt en  
 water. 

1005919  MEGGLE BAGUETTE KRUIDENBOTER 9X160G
 Een knapperige baguette rijkelijk gevuld met originele  
	 Meggle	kruidenboter.	Ideaal	bij	BBQ’s,	buffetten,		 	
 salades of als broodplankje.

1005914 MEGGLE KRUIDENBOTERROL 4X250G 
1005905 MEGGLE KRUIDENBOTERROL 8X125G
 De beste kruidenboter gecombineerd met verse   
 kruiden.

1009603 SMAECKVOL BAGUETTE KNOFLOOK 24X175G
 Voorgebakken en voorgesneden stokbrood met   
	 knoflookboter.	Snel	en	gemakkelijk	te	gebruiken	bij		
	 BBQ’s,	buffetten,	salades	of	als	broodplankje	bij	de		
 borrel.

1006115 BAUER ROOMYOGHURT HB VRUCHT ASS. 
 20X150G TRAY
 Minimale afname verplicht van 8 trays.

1006107 SMAECKVOL BAGUETTE KNOFLOOK 24X175G
 Minimale afname verplicht van 8 trays.

 
LISIMO 

1000274 LISIMO KRUIDENBOTER 4,3 KG *
 Met 80% roomboter, zonnebloemolie en verse kruiden  
 als peterselie, basilicum, salie, oregano en rozemarijn. 
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ZUIVELPRODUCTENZUIVEL- 
PRODUCTEN

De Zuivelmaatschappij richt zich op 
onderscheidende producten; divers, nieuwe 
smaken, verrassende samenstellingen en 
ingrediënten.	Ontdek	ons	assortiment	voor	
de foodservice. kruidenboter, wereldyoghurts, 
kwark, slagroom én plantaardige producten.

* Bestelartikel, kijk voor meer actuele informatie op biezefoodsolutions.nl/foodservice
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