DELI

TELEGRAPH

HET LAATSTE NIEUWS OVER ONZE

DAGELIJKSE SPECIALITEITEN

OVERZICHTELIJK VOOR U IN KAART GEBRACHT MET SMAKELIJKE TEKSTEN

In deze editie:

nieuw concept!

Broodkunst
WINTER 25 03 2022

Ook in deze editie:

Schotels zonder vlees • Uitgesproken smaken • Loaded fries
toppings • Take Away inspiratie
Kijk ook op onze website voor de allerlaatste ontwikkelingen | www.dekroes.nl | www.indische.nl

WINTER Editie 2021

INHOUDSOPGAVE
NIEUW IN HET ASSORTIMENT

3

ONZE MISSIE

3

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

Beste lezer,

In de tussentijd zitten onze teams ook volop in ontwikkeling. We hebben
diverse collega’s mogen verwelkomen op de afdelingen Marketing, Sales,
productontwikkeling en productie. Hebben we nieuwe opdrachtgevers
mogen verwelkomen en mogen assisteren bij de lancering van nieuwe
concepten. Dit heeft ook geleid tot een nieuwe investering in bijvoorbeeld
een nieuwe moderne verpakkingsmachine voor stazakken. Binnenkort
zullen we meer bekendmaken over de mogelijkheden en vele voordelen
van deze moderne verpakkingswijze.
Voor nu wensen wij al onze relaties veel succes met de aankomende
winterperiode.
Vriendelijke groet,
Peter de Vos
Samen met team De Indische en De Kroes

Authentiek gerecht
uit de Oosterse
keuken, gemaakt van
tofu en pulled oats in
een bruine pittige saus
van ketjap en chilipeper.

Langzaam gestoofde
aubergine, courgette,
pompoen, paprika,
wortel en kikkererwten
met typische
Marokkaanse kruiden
zoals ras el hanout,
koriander en kaneel.

WAAROM DE KROES?

4

SEIZOENS MUSTHAVES

12

SEIZOENS MUSTHAVES

5

WAAROM DE INDISCHE?

13

SEIZOENSSPECIALITEITEN

6

OOSTERS

14

HOLLANDSE SPECIALITEITEN

6

HOLLANDS

16

MEDITERRANE SPECIALITEITEN

7

MEDITERRANE

16

OOSTERSE SPECIALITEITEN

7

AROUND THE WORLD

17
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Penne, langwerpige
buisjes, naturel
gekookt in water met
een snufje zout.

AMBACHTELIJKE ROOKWORSTEN

9

Ritja Ritja kruidenmix
met krokant gefrituurde
Tempeh in een geurige
ketjap tomatensaus is
heerlijk in combinatie
met witte rijst.

GRILL & BRAAD SNACKS
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De “R” zit weer in de maand en dat vraag om een mooi passend assortiment
bij de frissere maanden van het jaar. In de nieuwe assortimentskrant
hebben we al onze specialiteiten gebundeld voor een divers aanbod aan
gerechten uit meer dan 12 verschillende keukens. Probeer eens authentieke
gerechten als Daging Malakka en Ayam Bali of trendy vega gerechten
met Pulled Oats of krokant gefrituurde Tempeh. De winterse maanden
zijn bij uitstek ook de tijd voor wat extra gezelschap met heerlijke
seizoensspecialiteiten als hazenpeper, stoofpeertjes en een klassiek
gevulde erwtensoep. Kortom, veel inspiratie voor de feestdagen én de
dagen daaromheen!
Wij zoeken vernieuwing in ons assortiment volgens de laatste trends maar
houden ook focus op gemak dat we de eindgebruiker willen bieden. In de
ontwikkeling van onze producten kijken we continue hoe we vakmensen
kunnen helpen met het uitbesteden van werk, hoe we de hoge werkdruk
kunnen verlagen voor het keukenteam en hoe we kunnen helpen in de
voorbereiding. We denken graag mee in oplossingen met alle ambachtswinkels, horeca, foodservice en foodspecialisten die zorgen hebben
over mensen, materialen en inkoop. Open (nieuwe) deuren en laat ons
je gemak in de keuken bieden met onze hoogkwalitatieve convenience
producten met verse ingrediënten en authentieke kruiden en specerijen.

Marokkaanse
Tajine

Mapo Tofu
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BLADER DOOR DE NIEUWE HERFST / WINTER EDITIE
ONTDEK WELKE (NIEUWE) PRODUCTEN AANSLUITEN
BIJ JE DOELGROEP
BOUW EEN WISSELEND MENU OP INSPELEND OP
FEESTDAGEN, EVENTS EN ACTUALITEITEN
VRAAG PROMOTIEMATERIAAL BIJ ONS OP
ZET PRODUCTEN IN DE SPOTLIGHT
DOOR GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA,
NIEUWSBRIEVEN, PROMOTIES
LAAT ONS WETEN WAT EEN
GOEDE TOEVOEGING AAN HET
ASSORTIMENT KAN ZIJN!
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Heerlijk in combinatie
met basmati rijst.

ONZE MISSIE

Meer mensen voorzien van smakelijke en
gezonde voeding
Assortiment
De Indische en De Kroes zijn beide een gespecialiseerd productiepartner
op het gebied van (koel)versmaaltijden, maaltijdcomponenten, snacks
en ambachtelijke vleeswaren en salades. Sinds de bundeling van
krachten in 2020 bieden we een totaalaanbod aan onze B2B klanten:
van traiteur tot maaltijdbox en van eetcafé tot hotelketen. Met een
onderscheidend aanbod van authentieke gerechten uit meer dan 12
landen, bieden we ondernemers een kans om hoogwaardige kwaliteit
te bieden met minder tijd in de keuken, kostenbesparend te werken
en in te spelen op de laatste trends.
Ontwikkeling & Innovatie
De Kroes en De Indische hebben gezamenlijk een nieuw team samengesteld
dat zich komende periode gaat inzetten voor het verbeteren van bestaande gerechten en het bedenken van nieuwe, smaakvolle gerechten. Hierbij
staat extra zorg voor de voedingswaarde en beperking van suiker, zout en
verzadigde vetten hoog op de agenda. Hierbij wordt ook goed gekeken naar
trends en smaakontwikkelingen bij de consument.

Concept creatie
Afgelopen jaren is de vraag naar goed doordachte en uitgewerkte concepten gestegen en daar zullen wij steeds meer focus op leggen de
komende periode. Hierbij komt o.a. aan bod: de unieke samenstelling
van een gerecht en of concept, de presentatie, de voedingswaarde,
gemak van toepassing en duurzaamheid van grondstoffen. Door de
ontwikkeling van deze concepten zorgen we voor een onderscheidend
aanbod dat meerwaarde geeft voor de eindgebruiker in communicatie
en presentatie.
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SEIZOENS MUSTHAVES

verleid je gasten met inspirerende specials

Boerenkoo
met rooklswtamppot
orst
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• TEAM VAN CULINAIR SPECIALISTEN, MET O.A. JARENLANGE
ERVARING IN HORECA, VERTALEN TRENDS NAAR VOEDZAME
GERECHTEN
• INKOOP VAN EERLIJKE PRODUCTEN VAN LOKALE
LEVERANCIERS
•O
 PTIMAAL BEHOUD VAN GEUR, KLEUR, SMAAK, STRUCTUUR
ÉN VOEDINGSWAARDE VAN PRODUCTEN

Erwtensoep

• R UIM ASSORTIMENT GEZONDE PRODUCTEN ZONDER
ONNODIGE TOEVOEGINGEN
• G EBRUIK VAN MODERNE PRODUCTIETECHNIEKEN VOOR
MINIMAAL AFVAL-VERLIES
• IFS HIGH LEVEL GECERTIFICEERD OP HET GEBIED VAN
KWALITEITSBORGING EN VOEDSELVEILIGHEID

S
er
tt
e
l
en
z
j
i
c
u
a
S

• C ONTINUE ONTWIKKELING AMBACHTSVAARDIGHEDEN,
O.A. VAKMANSCHAP WORSTMAKERIJ
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SEIZOENSSPECIALITEITEN

100340

VERKRIJGBAAR VAN WEEK 43 T/M 52 2021

Boerenkoolstamppot VEGA

M

2,5 kg

14 dagen

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

100300

105301

Hazenpeper met cranberry

1,0 kg

Stamppot van gekookte kruimige aardappel, gesneden boerenkool
en stukjes mager rookspek.

10 dagen

Zacht gegaard hazenvlees (40%) in een kruidige wildsaus met grove stukjes
wortel, zilveruitjes, rookspek, rode wijn, cranberry en speculaaskruiden.
105380

Wildpeper

1,0 kg

10 dagen

Mix van zacht gegaarde ree, hert en varkensvlees (samen 40%) met
paddenstoelen, knolselderij, zilveruitjes en wildkruiden met een zoete
tint van cranberries.
120005

Tutti Frutti rode wijn en kaneel

1,0 kg

10 dagen

Mix van peer, abrikoos, pruim en appel geweld in vocht van rode wijn,
suiker, kaneel, gember en steranijs.
162702

Stoofpeertjes

1,0 kg

10 dagen

Peertjes in partjes, gestoofd in eigen vocht met rode wijn, suiker en
kaneel voor nostalgische geur.

101740

Boerenkoolstamppot met spek

Zuurkoolstamppot VEGA

M

2,5 kg

2,5 kg

14 dagen

Zuurkoolstamppot met spek

2,5 kg

Hete bliksem met appel VEGA

M

2,5 kg

14 dagen

Hutspot VEGA

M

2,5 kg

Saucijzenstaaf 250 gr *DIEPVRIES* 20 st

Saucijzenstaaf van vers roomboterkorstdeeg gevuld met gekruid halfom- halfgehakt en in de oven afgebakken.
610003

100600

Hutspot met spek

2,5 kg

Volgens oud-Hollands receptuur bereide stamppot met kruimige
aardappelen, ui en wortel uit de Flevopolder en mager rookspek.

Saucijzenletter S 500 gr *DIEPVRIES*

		

8 st

365 dagen

Smakelijke vulling van gekruid half-om-halfgehakt in vers roomboterbladerdeeg, in de letter S van Sint gevormde saucijzenletter. Voor het
afbakken wordt de saucijzenletter ingesmeerd met ei.
NB: Saucijzenletters S zijn verkrijgbaar t/m week 48!

100602

Hutspot met rundvlees

2,5 kg

14 dagen

Stamppot van peen en ui uit de Flevopolder, met gekookte kruimige
aardappelen en zacht gegaard rundvlees.
101406

Spinaziestamppot met kaas

2,5 kg

100901

Prei balletjesschotel

2,5 kg

300230

Broccolischotel met rundergehakt

3,0 kg

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

115101

Erwtensoep met rookworst

1 ltr

Rauwe andijviestamppot VEGA

M

2,5 kg

10 dagen

Frisse, knapperige stamppot met gesneden andijvie en gekookte kruimige
aardappelen.
100100

Andijviestamppot met spek

2,5 kg

3,0 kg

10 dagen

Ovenschotel met gesneden witlof, blokjes aardappelen, reepjes
beenham uit eigen worstmakerij, gegaard in romige kaassaus met
topping van gegratineerde Goudse 48+ kaas.
106607

Elzasser zuurkoolschotel

3,0 kg

10 dagen

Winterse zuurkool-ovenschotel met polder aardappelen, zuurkool,
spekjes, rookworst, appel, rozijnen en bestrooid met geraspte Gouda
kaas 48+ en gebakken spekjes.
105121

Rundergoulash

2,0 kg

10 dagen

Zacht gegaard rundvlees in een dikke, krachtige fond met paprika,
tomaat, champignon, knoflook en ui.
105702

Kipragout met paddestoelen

2,0 kg

10 dagen

Klassieke ragout van malse kipdijenvlees, kastanjechampignons en
bospaddenstoelen in een romige saus met vleugje witte wijn, salie
en nootmuskaat.

14 dagen

Stamppot van gekookte kruimige aardappelen, gesneden andijvie en
stukjes mager rookspek.

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

202202

Boeuf Bourguignon

2,0 kg

110001

Braadjus

1 ltr

10 dagen

Op lage temperatuur gegaard rundvlees in een krachtige braadjus
met gebakken spek, ui, wortel en rode wijn met tonen van laurier,
tijm en peterselie.
300600

Macaroni met rundvlees

2,5 kg

10 dagen

Gekookte elleboogjesmacaroni met gesneden groenten in een
smakelijke tomatensaus met Italiaanse kruiden en rundergehakt.
300608

Macaroni met kip

2,5 kg

10 dagen

Gekookte elleboogjesmacaroni met stukken kipdijvlees en gesneden
groenten in een smakelijke tomatensaus met Italiaanse kruiden.
301400

10 dagen

Smaakvolle, krachtige jus met een mooie gebonden structuur.

Spaghetti bolognese

2,5 kg

10 dagen

In bouillon gekookte spaghetti met gesneden groenten in een rijk
gevulde, klassieke bolognesesaus met geruld gehakt.
302430

Pasta met kip roomsaus

2,5 kg

10 dagen

Mini penne pasta met stukken kipdijvkees, gesneden groenten,
basilicum en oregano in een romige saus van pesto.
301008

10 dagen

Stevige winterse maaltijdsoep volgens grootmoeders recept bereid met
spliterwten, groenten, spekjes en plakjes ambachtelijke rookworst uit
eigen worstmakerij.
100169

Lofschotel met beenham

CODE

10 dagen

Ovenschotel met bodem van aardappelschijfjes, aangevuld met
lagen gekruid gehakt, broccoli en rijkelijk overgoten met romige
saus.
101630

MEDITERRANE SPECIALITEITEN

10 dagen

Maaltijdschotel met gekookte krieltjes en gesneden prei met kleine
rundergehaktballetjes in een romige kaassaus.

2,5 kg

10 dagen

Bami Goreng met kip en ei

2,5 kg

10 dagen

Nasi Goreng VEGA

M

2,5 kg

10 dagen

Nasi Goreng met kip en ei

2,5 kg

10 dagen

Gebakken witte rijst, rijkelijk gevuld met stukken kipdijvlees, omelet van
scharrelei, fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen.

14 dagen

Smaakvolle stamppot van spinazie en gekookte kruimige aardappelen
en kleine blokjes kaas.

HOLLANDSE SPECIALITEITEN

200800

14 dagen

14 dagen

M

Gebakken witte rijst, rijkelijk gevuld met omelet van scharrelei, fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen.

14 dagen

365 dagen

Bami Goreng VEGA

200840

Stamppot naar traditioneel recept met gekookte aardappelen en een
combinatie van zoete en zure appels.
100640

200240

INHOUD THT

Gebakken bami, rijkelijk gevuld met stukken kipdijenvlees, omelet van
scharrelei, fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen.

Smeuïge stamppot van zuurkool uit het vat met gekookte aardappelen
en stukjes rookspek.
100540

PRODUCTOMSCHRIJVING

200200

Klassieke zuurkoolstamppot met gekookte aardappelen en zuurkool
uit het vat.
101700

CODE

Gebakken bami, rijkelijk gevuld met omelet van scharrelei, fijngesneden
groenten en een mix van kruiden en specerijen.

14 dagen

Stamppot met wortel (peen), ui en gekookte kruimige aardappelen.
610000

OOSTERSE SPECIALITEITEN

Verse stamppot met gesneden boerenkool en gekookte kruimige
aardappelen van het land.

Penne kip stroganoffsaus

2,5 kg

10 dagen

Penne pasta met stukken malse kip in een romige stroganoffsaus van
ui, paprika, tomaat, knoflook, bieslook en peterselie.
301200

Provençaalse pastaschotel

2,5 kg

10 dagen

Gekookte farfalle pasta met mini gehaktballetjes, gesneden groenten
in een saus van knoflook, rode wijn, tomaat en Provençaalse kruiden.
300331

Italiaanse runderlasagne

3,0 kg

10 dagen

Italiaanse ovenschotel van drie lagen pastavellen met gesneden
groenten in een smakelijke tomatensaus met Italiaanse kruiden en
rundergehakt.
300336

Groentenlasagne VEGA

M

3,0 kg

10 dagen

Tricolore groenten ovenschotel van drie lagen pastavellen met
gesneden groenten in een smakelijke tomatensaus met Italiaanse
kruiden, een laag romige spinazie en bechamel topping.

200740

Mihoen Goreng VEGA

M

2,5 kg

10 dagen

Gebakken mihoen, rijkelijk gevuld met omelet van scharrelei, fijngesneden
groenten en een mix van kruiden en specerijen.
200100

Babi Pangang

2,0 kg

10 dagen

Zacht gegaarde en geroosterde reepjes varkensvlees, rijkelijk overgoten
met zoetzure pangangsaus en met atjar tjampur.
200150

Babi ketjap

2,0 kg

10 dagen

Reepjes geroosterd varkensspek in saus van ketjap, gember, knoflook,
sambal, komijn en Laos.
207100

Indische kip

2,0 kg

10 dagen

Stukjes gekruide en geroosterde kip in een dikke zoete, licht pittige ketjapsaus met kokos, ui, knoflook, citroenblad en een snufje komijn en Laos.
207602

Kip Teriyaki

2,0 kg

10 dagen

Malse stukken kipdijvlees en gesneden groenten, gemarineerd en
gebakken in kruidige ketjapsaus.
207900

Rendang

2,0 kg

10 dagen

Malse stukken rundvlees, langzaam gestoofd in kokosmelk en Indonesische
kruidenmix, waarbij de saus helemaal is ingekookt.
207107

Thaise kip in rode curry

2,0 kg

10 dagen

Rode curry stoofpot met stukken kipdijvlees en gesneden groenten,
langzaam gegaard in kokosroom, chilipeper en Thaise kruiden.
107400

Indische kikkererwten curry VEGA

		

M
2,0 kg

10 dagen

Indische curry met gesmoorde kikkererwten, kidneybonen en gesneden
groenten, rijkelijk overgoten in kruidige saus.

7
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OOSTERSE SPECIALITEITEN
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

107402

Bombay tikka masala curry VEGA

		

M
2,0 kg

10 dagen

Gegaarde aardappelen in een kruidige tikka masala saus met zure
room, gebrande komijn en garnituur van tomaat, ui en paprika.
201342

Thaise gele curry VEGA

M

2,0 kg

10 dagen

Gele curry stoofpot van tofoe, met gesneden groenten, langzaam
gegaard in mild pittige saus van Thaise kruiden en specerijen.
169000

Pulled oats ketjap VEGA

M

2,0 kg

10 dagen

Zacht gesmoorde pulled oats en gesneden groenten, rijkelijk overgoten
met pittig, gekruide ketjapsaus.
103903

Rode groentencurry VEGA

M

2,0 kg

10 dagen

Rode curry met zoete aardappel en dagverse groenten langzaam
gestoofd in kokosroom met frisse Indonesische kruidenmix.
204200

Ritja Ritja tempeh VEGA

AROUND THE WORLD
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

205000

Chili Con Carne

2,0 kg

10 dagen

Mexicaanse bonenschotel met geruld gehakt, kidney en zwarte bonen, gesneden
groenten, maïs, tomaten en pittig gekruid met chili, paprika en selderij.
202101

Marokkaanse Kip Tajine

2,0 kg

10 dagen

Marokkaans stoofgerecht met stukken malse kipdijvlees gestoofd in
kruiden als ras el hanout, koriander en kaneel.
202109

Marokkaanse Groenten Tajine VEGA

		

M *NIEUW*
2,0 kg

10 dagen

Marokkaans stoofgerecht met aubergine, courgette, pompoen, paprika, wortel
en kikkererwten gestoofd in kruiden als ras el hanout, koriander en kaneel.
202100

Couscous met groenten VEGA

M

2,0 kg

7 dagen

In bouillon gewelde couscous rijkelijk gevuld met rozijnen, verse venkel,
wortel, doperwten en ras el hanout kruidenmix.

M *NIEUW*

		

2,0 kg

10 dagen

Ritja Ritja met krokant gefrituurde Tempeh in een geurige ketjap
tomatensaus.
169001

Mapo tofu pulled oats VEGA

		

M *NIEUW*
2,0 kg

10 dagen

Authentiek Oosters gerecht van tofu en pulled oats in een bruine pittige
saus van ketjap en chilipeper.

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN
ZETMEEL COMPONENTEN
PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

400200

Aardappelpuree

2,5 kg

10 dagen

Romige puree van gaargekookte, kruimige aardappelen uit de
Flevopolder.
400245

Zoete aardappelpuree

2,5 kg

10 dagen

Fluweel zachte puree van zoete aardappels, plantaardige room en
frisse tint van het limoensap.
301102

Penne naturel *NIEUW*

2,0 kg

7 dagen

Penne, langwerpige buisjes, naturel gekookt in water met een
snufje zout.
208200

Witte rijst

2,0 kg

7 dagen

Gekookte, witte rijst met mooie losse korrels en kleine bite.
208005

Basmati rijst

2,0 kg

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD

THT

501500

Gebraden fricandeau

± 1,2 kg 10 dagen

531000

Rookworst fijn 250 gr

8 st

21 dagen

Gebraden lendespierstuk van het varken, licht gekruid en langzaam
gegaard met licht rosé kleur.		

CODE

7 dagen

501300

Roasted pork rib

Ovengebakken varkensmiddel en buik met zwoerd afgebakken, mals,
sappig vleeswaar met krokant laagje.
510201

500500

Gekookte natuurham met zwoerd

± 4,8 kg 21 dagen

In bouillon gekookte achterham met zwoerd, zonder peeseind en met
fosfaatarme pekel gepekeld.		
500501

Gekookte natuurham zonder zwoerd ± 4,8 kg

In bouillon gekookte achterham, zonder peeseind en zwoerd en met
fosfaatarme pekel gepekeld.		

500702
10 st

7 dagen

Authentieke met de hand gemaakte Surinaamse roti vellen gevuld
met gemalen gele kikkerwten.

21 dagen

Grove varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam varkensvlees,
in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers.		

531010

Rookworst mini hoefijzer 100 gr

8 st

14 dagen

Kleine eenpersoonsformaat, fijne slagersrookworst van Keurmerk
Duurzaam varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op
beukenhoutsnippers.
530018

Rookworst fijn 250 gr

20 st

21 dagen

Ambachtelijke, varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers.

Brusselse beenham zonder zwoerd ± 4,8 kg 21 dagen

Gekookte sushirijst, aangemaakt met een Japanse Sushi dressing.
Roti vellen

8 st

21 dagen

208211

201501

Rookworst grof 250 gr

531400
Runderrookworst 225 gr
8 st
21 dagen
Malse en sappige verse runderborst, traditioneel bereid door het
zouten en rijpen van het rundvlees met een speciaal samengesteld
Ambachtelijke runderrookworst van 100% Limousinvlees in een
kruidenmengsel.		
natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers. 		

Gekookte en gerookte achterham zonder peeseind, met fosfaatarme
pekel gepekeld en afgerookt met aromatische kruiden.		

10 dagen

531003

Montreal smoked brisket *NIEUW* ± 1,2 kg 21 dagen

500600

2,0 kg

Ambachtelijke, varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam
varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers
voor specifieke rooksmaak en-geur.		

± 2,5 kg 21 dagen

Gekookte basmatirijst met aromatische smaak en mooie losse korrels.
Sushi rijst

AMBACHTELIJKE ROOKWORSTEN

Ovengebakken honingham 1/2

± 2,4 kg 21 dagen

Ovengebakken co-burger ham zonder peeseind, met fosfaatarme
pekel gepekeld, ingesmeerd met een zoete honingmarinade,
ingesneden en op hoge temperatuur afgebakken.		

531016

Rookworst grof 250 gr

20 st

21 dagen

Grove varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam varkensvlees,
in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers.

9
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600701

GRILL & BRAAD SNACKS
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

600041

Pulled Chicken

0,5 kg

10 dagen

Ovengegaarde en gerookte kippendij in 24u dryrub van marinade
en kruiden, na het garen wordt het zachte vlees uit elkaar
getrokken.
Pulled Pork

0,5 kg

Kipchipolata’s

1,0 kg

21 dagen

Indische balletjes

2,0 kg

21 dagen

Gebraden balletjes van varkensvlees met Indische kruiden en
specerijen.
600600

Javaanse bamiballetjes

2,0 kg

21 dagen

Gebraden balletjes van varkensvlees, rijkelijk gevuld met bami,
Javaanse bami-groenten en licht pittige specerijen.

10 dagen

Ovengegaarde en gerookt varkensvlees in 24u dryrub van
marinade en kruiden, na het garen wordt het zachte vlees uit
elkaar getrokken.
601307

2,0 kg

Gebraden gehaktballetjes (ca. 20 gr) van licht pittig gekruide kip.
600400

600042

Barneveldse kipballetjes

600800

Cevapcici’s

2,0 kg

21 dagen

Gebraden gehaktstaafjes van varkensgehakt, naar origineel Slavisch
recept met Balkan kruiden.

14 dagen

Kleine pittig, gegaard worstje met een vulling van Italiaans gekruid
kipgehakt.
601305

Varkenschipolata’s

1,0 kg

14 dagen

Kleine pittig, gegaard worstje met een vulling van Italiaans-gekruid
varkensgehakt.
600206

Gebraden slagersgehaktballetjes 2,0 kg

21 dagen

Gebraden gehaktballetjes (ca. 20 gr) van licht pittig gekruid gehakt.
602100

Saté balletjes

2,0 kg

21 dagen

Gebraden gehaktballetjes van varkensvlees met saté kruiden.

GEBRADEN SPECIALITEITEN
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

600241

Limousin gehaktballen 125 gr per 12

		

INHOUD THT

1,5 kg

21 dagen

Oma`s gehaktballen 125 gr per 12

1,5 kg

21 dagen

Oer-Hollandse gehaktbal van varkensvlees, volgens oma’s familierecept
bereid en gebraden.		
600100

Oma’s gehaktballen 125 gr per 50 *DIEPVRIES*

		

6,0 kg

180 dagen

Oer-Hollandse gehaktbal van varkensvlees, volgens oma’s familierecept
bereid en gebraden (A voor C bestellen + min. 40 dozen).		
600718

Kipgehaktballen 125 gr per 50 *DIEPVRIES*

		

6,0 kg

180 dagen

Gebraden gehaktballen van malse kipdijvlees, paneermeel en een
kruidenmix van peper, zout, en een vleugje pittig mosterd en sambal
(A voor C bestellen + min. 40 dozen).
660100

Gebraden spareribs *DIEPVRIES*

5,0 kg

180 dagen

Gemarineerde en gebraden spareribs van varkensvlees, zonder saus.
660103

Indische spareribs gesausd

± 1,8 kg 14 dagen

Gemarineerde en gebraden spareribs van varkensvlees, afgelakt met
een Indische saus.		

Chinese spareribs gesausd

± 1,8 kg 14 dagen

Gemarineerde en gebraden spareribs van varkensvlees, afgelakt met
een zoete Chinese saus.		
601402

Gebraden beenhamkluifjes per 5

± 1,2 kg 14 dagen

Gepekelde en gekruide spaakhammetjes met spaakbeen, afgebakken
en daarna gemarineerd met een Indische marinadesaus.
502301

Gebraden gehaktballen van gekruid Limousin rundergehakt.
600101

660101

Cowboy vlees gesneden

± 2,5 kg 14 dagen

Gepekelde procureur met rollade kruiden gemarineerd en op lage
temperatuur gegaard en in plakken gesneden.
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SEIZOENS MUSTHAVES

verleid je gasten met inspirerende specials

Waarom De Indische?
•

OPTIMALE SMAAKBELEVING DOOR GEBRUIK VAN
(FAMILIE)RECEPTUREN VAN FAMILIE HO

•

DOOR ORIGINE IN HET RESTAURANTWEZEN
GESCHIKTE ADVISEUR VOOR FOODSERVICE
EN HORECA

•

SMAAKVOLLE GERECHTEN DOOR AUTHENTIEKE,
HUISGEMAAKTE BUMBU’S

•

VERLENGDE THT DOOR GEBRUIK VAN
GESPECIALISEERDE TECHNIEK

•

VERZORGING VAN CULINAIRE INVULLING VAN
EVENEMENTEN (100-1.000PAX) VIA ZUSTERONDERNEMING MULTI CATERING

•

FSSC 22000 GECERTIFICEERD OP HET GEBIED VAN
KWALITEITSBORGING EN VOEDSELVEILIGHEID

Boeuf Bourguig
non
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Babi Pangang
Chinees
Kip-Panga
ng balletje
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OOSTERS

OOSTERS

BASIS

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

450004

Bami Goreng VEGA

M

KIP GERECHTEN
INHOUD THT

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

2,0 kg

450029

Ayam Bali *FAVORIET*

21 dagen

Bami Goreng Chinees

2,0 kg

21 dagen

Gebakken stengelmie gevuld met ham, ei en groenten en oosterse kruiden.
450006

Bami Goreng Compleet (kip)

2,0 kg

Tjauw Min VEGA

M

2,0 kg

21 dagen

450075

Eiernoodles VEGA

M

2,0 kg

450025

21 dagen

450012

Daging Malakka *FAVORIET*

2,0 kg

28 dagen

Gestoofd rundvlees in huisgemaakte kruidenmix (bumbu), zachtgegaard
in ketjapsaus met tonen van laos, sereh, sambal badjak, terassi, perutblat,
salamblad.

Licht gekruide dunne mie op basis van ei met gember en ketjap.
450014
450001

Mihun Goreng

2,0 kg

21 dagen

Rijstvermicelli in bouillon gekookt met ei en groenten, gekruid met
curcuma en knoflook.		
450003

Nasi Goreng VEGA

M

2,0 kg

21 dagen

Gebakken rijst met groenten en gekruid met knoflook, peper en paprika.
450056

Nasi Goreng Chinees

2,0 kg

450005

Nasi Goreng Compleet (kip)

2,0 kg

21 dagen

Gebakken rijst gevuld met diverse groenten, heerlijke stukjes kipfilet
en op smaak gebracht met kruiden en ketjap.
450000

Nasi Goreng Indisch

2,0 kg

21 dagen

Gebakken rijst met een rijke vulling van groenten, ei, gehakt en trassie.
450007

Nasi Kuning

2,0 kg

21 dagen

In kokosmelk en diverse kruiden gekookte rijst. De rijst is geel gekleurd
door gebruik van curcuma.		
450052

Pandan Rijst VEGA

M

2,0 kg

Daging Rudjak

2,0 kg

28 dagen

Rundvlees langzaam gestoofd in een pittige huisgemaakte kruidenmix (bumbu) met onder andere gemalen rode pepers, kemirinoten
en tamarinde.
		
450013
Daging Smoor *FAVORIET*
2,0 kg
28 dagen
Gestoofd rundvlees met gesmoorde uien bereid in milde ketjapsaus
met tonen van kruidnagel en nootmuskaat.		

21 dagen

Gebakken nasi met een rijke vulling van ei, prei, ham en milde kruiding.

450019

Babi Ketjap

2,0 kg

28 dagen

Indisch varkensvleesgerecht bereid met ui, knoflook en steranijs in een
zoete kruidige ketjapsaus.
450060

Babi Pangang Chinees

2,0 kg

28 dagen

Gemarineerde en gebakken reepjes varkensvlees in een zoetzure
tomatensaus gevuld met atjar en ananas.
450020

Babi Pangang Indisch

2,0 kg

28 dagen

Reepjes varkensvlees op Indische wijze gemarineerd en gebraden met
zoetzuur (atjar) in een kruidige sojabonensaus.

Basmati Rijst VEGA

M

2,0 kg

450011

Daging Rendang

2,0 kg

28 dagen

Zacht gestoofd rundvlees bereid op Sumatraanse wijze met verse
huisgemaakte kruidenmix (bumbu) en kokos.		

28 dagen

450024

Ayam Pedis

2,0 kg

28 dagen

Stukjes kipfilethaasjes in een pittig, frisse saus op smaak gebracht met
sambal, ui en gember.		
450027

Ayam Sateh

2,0 kg

OOSTERS

28 dagen

Gemarineerde en gebakken malse kipfiletstukjes in een zoete oriëntaalse
pindasaus.		
450051

Kaeng Karii Kai

2,0 kg

28 dagen

Kipfilethaasjes met aardappelpartjes in een pittige gekruide gele curry
met verse ui en kokosmelk.		
450032

Kip Sukiyaki

2,0 kg

28 dagen

OVERIGE GERECHTEN
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

450058

Sambal Goreng Boncis

INHOUD THT
2,0 kg

28 dagen

Sperzieboontjes met reepjes rode paprika in een pittige, gebakken
sambalsaus.
450036

450059

Witte kool, wortel, maïs, sperzieboontjes en tempeh gekookt in een
kruidige witte kokossaus.

Koeloeyuk

2,0 kg

28 dagen

Kipfilethaasjes in een zoetzure tomatensaus met ananas, verse lombok
en perut blad. 		
450054

Chicken Tika Masala

2,0 kg

28 dagen

450037

Sayur Lodeh VEGA

M

Gebakken kipfilethaasjes bereid met oestersaus, paprika, ketjap en peper.

Tjap Tjoy		

2,0 kg

2,0 kg

28 dagen

28 dagen

Witte kool, champignon, prei, bambooscheuten en ui in een gebonden
kruidige bouillon.

Kip-Pangangballetjes

2,0 kg

28 dagen

Kip-Satéballetjes

2,0 kg

28 dagen

Gekruide en gebraden kipgehaktballetjes in een zoete oriëntaalse pindasaus.

Baliballetjes

2,0 kg

28 dagen

450022

Ketjapballetjes

2,0 kg

28 dagen

Rundergehaktballetjes met zoetzuur (atjar) en ananas in een zoete,
donkere ketjapsaus.		
450021

Satéballetjes

2,0 kg

28 dagen

Gekruid en gebraden rundergehaktballetjes in een zoete oriëntaalse
pindasaus.

Sabsie Masala

2,0 kg

28 dagen

Indiase gele curryschotel met broccoli, boontjes, paprika en aardappel
in gele curry pastasaus.
450055

Gebraden rundergehaktballetjes, pittig gekruid in een milde saus van
tomaat, ketjap en sambal.		

INHOUD THT

2,0 kg

Stukjes kipfilethaasjes bereid in een milde kerrysaus met ui, knoflook
en kokosmelk.		

450030

450023

PRODUCTOMSCHRIJVING

Ayam Kerry

Gebraden kipgehaktballetjes in een zoetzure tomatensaus met atjar
en ananas.		

Gekookte basmati rijst, langkorrelige rijst met een fijne geur en zachte smaak.

CODE

450026

450031

21 dagen

RUND- EN VARKENSVLEES GERECHTEN

28 dagen

450053

21 dagen

OOSTERS

2,0 kg

Stukjes kipfilet in een romige tikkasaus met ui, knoflook en garam masala.

Witte rijst gekookt met blaadjes van de schroefpalm voor specifieke
zoete pandan-geur en smaak.
450010

Ayam Ketjap

Stukjes kipfilethaasjes in een zoete, donkere ketjapsaus met tonen van
citroen en peper.		

21 dagen

Traditionele Surinaamse eiermie met groenten en gekruid met laos,
piment en Madame Jeanette peper.

28 dagen

Kipdijenvlees in een kruidige, romige kerrysaus met kemirinoten, uien,
knoflook en kokosmelk.		

Gebakken stengelmie gevuld met diverse groenten, heerlijke stukjes
kipfilet en op smaak gebracht met kruiden en ketjap.		
450002

2,0 kg

Kipdijenvlees in een Balinese kruidenmix (bumbu), zachtgegaard in
gekruide saus met sambal en ui.
		
450028
Ayam Besengek
2,0 kg
28 dagen

Gebakken stengelmie gevuld met ui, wortel en prei, mild gekruid.
450057

INHOUD THT

Chili Masala VEGA

M

2,0 kg

28 dagen

Vegetarische curry met aubergine, wortel en aardappel in een pittige
Indiase masala currysaus.
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OOSTERS

MEDITERRANE

GARNITUREN

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

450043

Sambal Goreng Kentang

1,0 kg

28 dagen

Sambal Badjak

1,0 kg

28 dagen

Atjar Tjampur

1,0 kg

Krupuk Udang 10 x 100 gr

INHOUD THT

Canneloni spinazie en ricotta VEGA

M 2,0 kg

28 dagen

1,0 kg

Tortellini met ricotta VEGA

M

2,0 kg

28 dagen

Tortelinni met Italiaanse ricottakaas en spinazie in een frisse tomatensaus
met verse basilicum en thijm.		

28 dagen

450015

Rauwkost salade van kool en wortel in zoetzuur.		
450040

450092

450105

Mild gebakken sambal met ui.		
450041

PRODUCTOMSCHRIJVING

Traditionele pastarolletjes gevuld met spinazie en ricottakaas in kruidige
tomatensaus met thijm en basilicum.		

Dunne paprika frietjes met nootjes (licht pikant).
450042

CODE

Boeuf Bourguignon

2,0 kg

28 dagen

Klassiek Frans stoofgerecht van rundvlees, spekblokjes en zilveruitjes in
een krachtige rode wijnsaus.		

60 dagen

Gefrituurde garnalen kroepoek.		
450103
450045

Krupuk Udang 50 x 10 gr

0,5 kg

60 dagen

Serundeng

1,0 kg

28 dagen

450101

Gebakken kokos met pinda’s.		
450046

Satésaus

1,0 kg

2,0 kg

28 dagen

Gestoofd rundvlees in een verse tomatensaus met ui, verse basilicum
en rode wijn.		

Gefrituurde garnalen kroepoek.		
450044

Italiaanse rundvleesschotel

Paëlla Compleet

2,0 kg

21 dagen

Rijstschotel op basis van saffraanrijst en rijkelijk gevuld met kip, groenten
en verschillende vissoorten als mosselen, inktvis en garnalen.
28 dagen
450082

Heerlijke kant en klare oriëntaalse pindasaus.

Pollo á la Valencia

2,0 kg

28 dagen

Stukken kipdijenvlees in een tomatensaus met paprika, aubergine,
courgette en groene en zwarte olijven.		
450102

Provençaalse Visschotel

2,0 kg

28 dagen

Visstoof met Victoriabaars, mosselen, garnalen en groenten in een
Provençaalse-roomsaus.		

HOLLANDS
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

450070

Aardappelpuree VEGA

450100

2,0 kg

28 dagen

Een romige puree op basis van verse aardappelen.		

OOSTERS

450067

Boerenkool stamppot VEGA

M

2,0 kg

28 dagen

Stamppot bereid met verse gepureerde aardappelen, melk en
gesneden boerenkool.

GROENTEN GERECHTEN

M

CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

450069

450038

Foe Yong Hai

2,0 kg

Stamppot met verse gepureerde aardappelen, melk en zuurkool.

28 dagen

Roergebakken stukken ei, prei, bamboe en wortel in een tomatensaus.
450058

Foe Yong Hai krab (Pangxie)

2,0 kg

21 dagen

Roergebakken stukken ei, prei, ui en bamboe met Surimi krabchunks
in een zoete tomatensaus.
450039

Sambal Goreng Telor

2,0 kg

28 dagen

Gekookte eieren gemarineerd in een pittige rode saus bereid met o.a.
sambal, ui en kokosmelk.
450033

Ikan Bali

2,0 kg

28 dagen

Gefrituurde stukken Pangasiusfilet in een pittige saus van sambal, ui en
Balinese kruidenmix (bumbu).
450034

Ikan Smoor Djawa

2,0 kg

28 dagen

Gebakken Makreel mootjes in een pittige frisse donkere ketjapsaus
met citroen.

450068

Zuurkool stamppot VEGA

Hutspot VEGA

M

2,0 kg

2,0 kg

28 dagen

Kip-kerrieschotel

2,0 kg

28 dagen

Gebraden stukken kipfilet met appel, abrikoos, rozijnen en ananas
in kerriesaus met kokosmelk.
450107

Jachtschotel

2,0 kg

Runderhachee

AROUND THE WORLD

28 dagen

2,0 kg

450071

Lasagne Bolognese

2,5 kg

28 dagen

Lasagne met kruidige bolognesesaus en romige bechamelsaus, met
geraspte kaas gegarneerd.		
450008

Macaroni Bolognese

2,0 kg

Spaghetti Bolognese

2,0 kg

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

450062

Javaanse Kip Masala

2,0 kg

Kip met kerrie masala kruiden, Madame Jeanette peper en tomaat en ui.
*2dg besteltijd*
450065

Surinaams rundvlees

Bolognesesaus

1,0 ltr

28 dagen

Traditionele Italiaanse tomatensaus met gehakt en kruiden als basilicum
en oregano.

2,0 kg

28 dagen

Gestoofd rundvlees in ketjapsaus met salamblad, laos en Madame
Jeanette. *2dg besteltijd*		

28 dagen

Spaghetti in kruidige tomatensaus, rijkelijk gevuld met rundergehakt,
groenten en Italiaanse tuinkruiden.		
450047

28 dagen

28 dagen

Elleboogjes macaroni in kruidige tomatensaus met rundergehakt en
kruiden als basilicum en oregano.		
450009

CODE

450048

Roti vellen VEGA

M *DIEPVRIES*

50 st

180 dagen

Surinaamse rotiplaat pannenkoek gevuld met gele spliterwten.		
450049

Roti vellen VEGA

M *DIEPVRIES*

5 st

180 dagen

Surinaamse rotiplaat pannenkoek gevuld met gele spliterwten.		
450018

Boeuf Stroganoff

2,0 kg

28 dagen

Runderstoofgerecht bereid met ui, paprika, champignon en tomaat
in krachtige Stroganoffsaus, welke is bereid met wodka.		

28 dagen

Gestoofd rundvlees in een gebonden vleesjus met ui, appel en
rozijnen.
450108

2,5 kg

28 dagen

Stamppot met verse gepureerde aardappelen, melk, winterpeen en uien.
450104

M

Lasagne met bechamelsaus en rijkelijk gevuld met paprika, sperziebonen,
mais, champignons en wortel.
INHOUD THT

M

Lasagne Groenten VEGA

450016

Chili Con Carne

2,0 kg

28 dagen

Mexicaans gekruide bonenschotel met rundergehakt, rode
kidneybonen en groenten in een pittige saus van chili en tomaat.		

28 dagen

Gestoofd rundvlees in een gebonden vleesjus met verse uien,
kruidnagel en laurierblaadjes.
.

450017

Hongaarse Goulash

2,0 kg

28 dagen

Hongaars stoofvleesgerecht van rundvlees met groenten en komijn,
in een krachtige fond met wijn.			
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SNACKS & TOPPINGS
CODE

PRODUCTOMSCHRIJVING

INHOUD THT

450083

Sweet Chili Chicken - topping *DIEPVRIES*

		

1,0 kg

180 dagen

Stukjes gebraden en ‘pulled’ kip in een zoete en lichtpittige saus met
stukjes paprika. *2dg besteltijd*
450084

Beef Rendang - topping *DIEPVRIES*

		

1,0 kg

180 dagen

Stukjes zacht gestoofd rundvlees bereid op Sumatraanse wijze
met verse huisgemaakte kruidenmix (bumbu) en kokos.
*2dg besteltijd*
450085

Green Curry - topping VEGA

M *DIEPVRIES*

		

1,0 kg

180 dagen

Rijkgevulde licht pittige groene curry met verschillende groenten
en tempeh.*2dg besteltijd*
450091

Kroket Rendang 30 gr VEGA

M *DIEPVRIES*

		

32 st

De smeersalades van Broodkunst zijn rijk in smaak en presenteren als kunst op brood of borrelplank en van ontbijt tot borrel. De salades zijn grof van
structuur, waardoor ze een stevige bite hebben. Zacht van kleur, waardoor ze er smakelijk en huisgemaakt uitzien. Geen concessies op grondstoffen en
enkel een broodnodig percentage aan mayonaise. Broodkunst is er voor royale beleggers en echte genieters.

180 dagen

Borrelkroketjes met vegetarische rendangvulling op authentieke
Indische bereidingswijze.
450086

Kroket Rendang 30 gr VEGA

M

32 st

180 dagen

Kroket Kerrie Masala 30 gr VEGA

		

M *DIEPVRIES*
32 st

180 dagen

32 st

450096

Eiersalade VEGA M

1,0 kg

14 dagen

Ei-truffelsalade VEGA M

1,0 kg

14 dagen

Een rijke ei-crumble salade van grove en fijne stukken ei, mayonaise
en verse zwarte truffel.
450093

Kroket Rode Curry 30 gr *DIEPVRIES*

		

INHOUD THT

450098

Borrelkroketjes met authentieke Surinaamse masalavulling.
450089

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een rijke ei-crumble salade van grove en fijne stukken ei en mayonaise.

Borrelkroketjes met authentieke Indische rendangvulling.
450088

CODE

Surinaamse eiersalade VEGA M

1,0 kg

14 dagen

Een rijke ei-crumble van grove en fijne stukken ei en mayonaise, met
een pittige kick door toevoeging van kerrie, chili en kunjit.

180 dagen

Borrelkroketjes met pittige Thaise kip in rode curry vulling.
450097
450087

Kroket Rendang 70 gr *DIEPVRIES*

		

14 st

Tonijnsalade Naturel

1,0 kg

14 dagen

Romige, maar luchtige salade met 60% tonijn en minimale hoeveelheid
mayonaise.

180 dagen

Kroketten met authentieke Indische rendangvulling.

450106

Italiaanse Tonijnsalade

1,0 kg

14 dagen

PRODUCTOMSCHRIJVING
450061

Spekkoek bruin 4 x 600 gr VEGA

			

INHOUD THT

M
4 st

28 dagen

Traditionele Indonesische laagjes cake, smeuïg en
bruin van kleur.
450050

Spekkoek pandan 4 x 600 gr VEGA

			

M

4 st

Traditionele Indonesische laagjes cake, smeuïg en
groen van kleur.

28 dagen

1,0 kg

14 dagen

Rijkgevulde salade van tonijn met rode en groene paprika, kappertjes
en zongedroogde tomaten.

Rijkelijk gevulde salade met surimi krab chunks en ei in een mayonaise
cocktaildressing met brandy en sherry.

450099

450094 Kip-kerrie Salade

Zalmsalade

1,0 kg

14 dagen

Romige salade gemaakt met 40% warm gerookte zalm, ei en minimale
hoeveelheid mayonaise.

DESSERTS

450095 Surimi-krabsalade

1,0 kg

14 dagen

Salade met gegaarde kippendijstukjes, ananas en frisse appel in milde
kerrie-mayonaise.

rijst
Sweet chili chicken

Pasta met kip
roomsaus

Groente curry noodles

PS IN FOODSERVICE
De productinformatie van het complete assortiment in
deze assortimentskrant, van ingrediënten en allergenen
tot keurmerken en recepten, zijn te vinden in ons Foodbook
op foodbook.psinfoodservice.com

Thaise rode curry met kip

Rendang noo

dles

n

te
Macaroni groen

or
Nasi G

e ng

Hutspot

Bezoek onze website voor meer informatie over het bedrijf, de producten en verdere maatwerk mogelijkheden.

DE KROES
Purmerweg 7
1311 XE Almere
T 036 - 539 73 10
F 036 - 539 73 11
E info@dekroes.nl
www.dekroes.nl

DE INDISCHE
Luzernestraat 55
2153 GM Nieuw-Vennep
T 0252 - 62 11 88
F 0252 - 62 18 18
E info@indische.nl
www.indische.nl

