
Oscar Wilde

Goede smaak is 
heel eenvoudig: 

men neemt 
van alles 
alleen het 

beste!
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Nieuw in het 
assortiment

vegetarisch/ 
veganistisch

MSC-gecertificeerdbak- & vriesvast

Wij hebben het al voor u voorbereid!

Vegetarisch Vegan



Op de komende pagina‘s kunt u genieten van onze nieuwste creaties, verbeterde recepturen als 

ook gekoesterde oude bekenden. Op de gebruikelijke Kühlmann wijze werken wij continu aan 

onze producten om u en uw klanten trendy en kwalitatief hoogwaardige smaakbelevingen aan 

te bieden. 

Over de rand van het bord bekeken

Wij houden 
van het 

vaderland!

54

Dan Barber

Lege 
borden 
liegen 
niet

Delicatessen is een familie 
aangelegenheid. Uit traditie. Sinds 1912.
Sinds 1912 staan wij als onafhankelijk familiebedrijf voor duurzame 

producten. In de meer dan 100 jaar dat we bestaan hebben we 

bepaalde principes en gedragslijnen ontwikkeld, die telkens op een duurzame 

economische ontwikkeling van de onderneming georiënteerd zijn. Meer 

dan 650 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze klanten van de 

beste producten met geselecteerde ingrediënten genieten kunnen. 
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Salsadip 
Een fruitige, pikante dipsaus met stukjes 
paprika, tomaat en ui, verfijnd met oregano, 
rozemarijn, koriander en tijm. 

 Seite 43

6

Toe aan iets nieuws? – Dan zit u bij ons goed!
Onze culinaire kunstenaars hebben zich weer uitgeleefd in hun nieuwe creaties met bijzondere smaa-

kaccenten. Laat u overtuigen door de beste sauzen en dips die op geen enkel barbecuebuffet mogen 

ontbreken. Ontdek onze nieuwe, unieke salades - niet alleen voor liefhebbers van de mediterrane 

keuken.

Nieuwe producten

Nieuwe producten

Saus met gedroogde tomaten 
Roomkaas met stukjes fruitige gedroogde 
tomaten, basilicum, oregano en knoflook. 

 Seite 44

Gegrilde-groentesaus 
Een saus op basis van roomkaas met stukjes 
gegrilde groente, kruiden als tijm, rozemarijn en 
peterselie, en een lichte rooksmaak. 

 Seite 44

Venkel-mandarijnsaus 
Een saus op basis van roomkaas met stukjes 
venkel, sinaasappel en mandarijn, op smaak 
gebracht met kurkuma, sesamzaad, peterselie 
en venkelzaad. 

 Seite 43

Limoen-knoflookdip 
Een romige dipsaus op mayonaisebasis met 
limoensap en fijn geraspte knoflook, afge-
maakt met gember en citroenschil. 

 Seite 43

7

Het barbecueseizoen 
is geopend!
De barbecue is niet meer weg te denken uit de Nederlandse eet- en vrijetijdscultuur. Een heerlijke 

barbecue met familie en vrienden in de zomer, of zelfs in het voorjaar en najaar, past bij de moderne 

lifestyle. Ook winterbarbecues worden steeds populairder. Maar wat is een barbecue zonder sauzen 

en dips? De saus maakt elk gerecht uniek en daarom is afwisseling essentieel! Probeer nu onze bes-

te geraffineerde dips en sauzen met stukjes groente. Ook ideaal om creatieve, verfijnde gerechten 

mee te maken in de professionele keuken.

Friedrich Schiller

Verandering 
van spijs 

doet 
eten.
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Belugalinzensalade “Lucca” 
Zwarte belugalinzen met romige geitenroom-
kaas en tomaten, op smaak gebracht met 
knoflook en verschillende mediterrane kruiden.

 Seite 30
 
Bonen-fetasalade “Florenz” 
Een salade met grote witte bonen en feta, 
paprika, linzen en olijven, verfijnd met munt en 
chilipoeder. 

 Seite 29

Tortellini-bonensalade “Pisa” 
Zwarte en witte bonen en tortellini met 
ricottavulling, verfijnd met daslook, paprika, 
honing en geroosterde cashewnoten. 

 Seite 23

8
Viva Italia. Mediterrane
ideeën voor meer omzet.
Het Middellandse Zeegebied heeft de fijnproever veel te bieden: het aroma van specialiteiten uit de 

mediterrane keuken roept herinneringen op aan zon en vakantie. Geen wonder dat ze zo populair zijn 

onder Nederlanders en inmiddels een vast onderdeel uitmaken van de gastronomie en de handel. 

De mediterrane keuken wordt niet alleen geassocieerd met vakantieherinneringen, maar ook met aromati-

sche, verse gerechten met hoogwaardige, oorspronkelijke ingrediënten. En dat vindt u terug in onze nieuwe, 

authentieke salades, die zorgvuldig zijn samengesteld met de beste ingrediënten uit het zonnige zuiden. 

 

Krijgt u er al zin in? Probeer nu onze nieuwe mediterrane salades!

...anders 
nog iets?

Aardappelsalade “Arezzo” 
Blokjes in de schil gekookte aardappel met 
gegrilde champignons en halfgedroogde 
kerstomaatjes in een pikante dressing 
met pesto en kruiden. 

 Seite 19

Rode bonensalade “Siena”
Witte bonen met halfgedroogde tomaten en 
olijven, op smaak gebracht met oregano en 
knoflook. 

 Seite 29

Nieuwe producten 9

Manfred Grau 

Wie een nieuw 
weg wil inslaan, 
moet gebaande 
paden verlaten.



Antipasti 1110

Bonte olijven mix 
Pagina 11

Antipasto (Italiaans voor „voor de maaltijd“) is de Italiaanse benaming 

voor „voorgerecht“. De Antipasti uit de Italiaanse keuken bestaan uit 

kleine gerechten opstart van een meergangen menu.

Trouw aan de Italiaanse gedachte, bieden wij een groot aantal klassie-

ke en zelf samengestelde antipasti specialiteiten. Daarbij houden we 

continu rekening met een zeer hoogwaardige kwaliteit en duurzame 

ingrediënten.

Buon appetito!

Chili Sweeters

Knapperige paprika vrucht met 
een levendige scherpte en een 
klein zoetje, gevuld met pikante-
paprika-roomkaas.

Artikel-Nr.: 86306 VE: 1,0 kg 

Honey Peppers

De nieuwe, zonverwende oranje 
paprika van Kühlmann, zoet en 
sappige vrucht gevuld met pikan-
te roomkaas.

Artikel-Nr.: 86307 VE: 1,0 kg 

Cocktailtomaatjes
Tomaten gevuld met een pikant 
kruidige verse roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86314 VE: 1,0 kg 

Gevulde verse 
kaaschampignons
Champignonhoedjes met een 
kruidige vulling van peper en 
verse roomkaas.

Artikel-Nr.: 86315 VE: 1,0 kg 

Groene kruidige scherpe 
peperoni

Peperoni gevuld met verse room-
kaascrème.

Artikel-Nr.: 86317 VE: 1,0 kg 

Patty Pans, pikant gevuld

Mini-pompoenen, gevuld met een 
crèmige ajvar-roomkaas.

Artikel-Nr.: 86332 VE: 1,0 kg 

Peppadews™
Aromatische Peppadews gevuld 
met verse roomkaascrème. 
(Peppadews™ het origineel) 

Artikel-Nr.: 86333 VE: 1,0 kg 

Pikante kleine Florini
Rode paprika, gevuld met heerlijk 
verse roomkaas. 

Artikel-Nr.: 86336 VE: 1,0 kg 

Wijnbladeren

Geblancheerde wijnbladeren, 
gevuld met een mix van rijst en 
mediterrane aroma.

Artikel-Nr.: 86337 VE: 1,0 kg 

Gevulde gedroogde tomaten

Tomaten in balsamico-kruiden 
marinade, gevuld met verse 
roomkaas. 

Artikel-Nr.: 86340 VE: 1,0 kg 

Vegan

Antipasti
Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Peppacaps
 
Peppacaps, gevuld met fijne

roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86390 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch



Antipasti 1312

Groene olijven met 
kaasvulling

Olijven, gevuld met milde room-
kaas en kruiden.

Artikel-Nr.: 86316 VE: 1,0 kg 

Groene olijven basilicum

Olijven zonder pit, verrijkt met 
basilicum.

Artikel-Nr.: 86325 VE: 1,0 kg 

Halfgedroogde tomaten

Tomaten, ‘semi-dried’, in een 
mediterrane marinade van fijne 
olie en heerlijke kruiden.

Artikel-Nr.: 86302 VE: 1,0 kg 

Zongedroogde Italiaanse 
tomaten 
Tomaten, verrijkt met balsamico 
en mediterrane kruiden.

Artikel-Nr.: 86319 VE: 1,0 kg 

Gegrilde courgetterepen  
 
Courgette, gegrild en ingelegd in 
een milde olie.

Artikel-Nr.: 86320 VE: 1,0 kg 

Gegrilde aubergine reepjes 
 
Aubergines, gegrild en ingelegd 
in een milde olie.

Artikel-Nr.: 86321 VE: 1,0 kg 

Gegrilde champignons 
 
Champignons, gegrild en verfijnd 
met een fijne kruidenolie.

Artikel-Nr.: 86322 VE: 1,0 kg 

Balsamico-uitjes

Italiaanse uitjes, verrijkt met 
milde balsamico-azijn.  

Artikel-Nr.: 86328 VE: 1,0 kg 

Gegrilde paprikafilets rood 
en geel
Gegrilde rode en gele paprika- 
filets, verfijnd met Zuid-Europese 
aroma’s.

Artikel-Nr.: 86358 VE: 1,0 kg 

Olijven tomaten mix

Groene knapperige olijven en half 
gedroogde tomaten, verfijnd met 
het zoet van vijgen. 

Artikel-Nr.: V86396 VE: 1,0 kg 

Fijne, diepzwarte olijven

Griekse olijven zonder pit met 
mild aroma. 

Artikel-Nr.: 86326 VE: 1,0 kg 

Zwarte & groene olijven

Combinatie van zwarte en 
groene olijven, helemaal zonder 
knoflook. 

Artikel-Nr.: 86342 VE: 1,0 kg 

Artisjokharten
Artisjokharten bereid met een 
vleugje citroen in een milde 
kruidige oliedressing.

Artikel-Nr.: 86324 VE: 1,0 kg

Antipasti

Vegan

Vegan

VeganVegan

VeganVeganVeganVeganVegan

Vegan Vegan

VegetarischVegetarisch

Bonte olijvenmix

Een mix van groene en zwarte 
olijven (zonder pit) en de grote 
helgroene Nocellara olijf (zonder 
pit) uit Sicilië.

Artikel-Nr.: 86308 VE: 1,0 kg 

Vegan

Zwarte olijven
Diepzwarte olijven, gevuld met 
verse roomkaas, mediterraan op 
smaak gebracht.

Artikel-Nr.: 86343 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Net als in de Italiaanse keuken hebben Antipasti ook in ons as-

sortiment een vaste plek. Onze kwaliteitsdienst houdt daarbij een 

constante kwaliteit en gelijke smaak continu in de gaten.



Antipasti 1514

Misto Tricolore/Bonte pepper 
mix
Honey peppers, gevuld met 
honing-mosterd roomkaascrème. 
Groene paprika gevuld met ajvar 
roomkaascrème en pikante kleine 
florini gevuld met roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86365 VE: 1,5 kg 

Misto Roma

Gedroogde tomaten, gegrilde 
courgettereepjes en gegrilde kru-
idenchampignons, gemarineerd 
met kruiden en olijfolie. 

Artikel-Nr.: 86368 VE: 1,5 kg 

Misto Rhodos

Zongerijpte cocktailtomaten, in 
combinatie met rode en groene 
peperoni, gevuld met een romige 
verse roomkaascrème. 

Artikel-Nr.: 86369 VE: 1,5 kg 

Party specialiteiten

Chili Sweeters, pikant gemarine-
erd, Feta-schapenkaas, gevulde 
gedroogde tomaten, gemarineerde 
artisjokken, in tomaat gemarine-
erde olijven, pikant gevulde mini 
pompoentjes en gegrilde cham-
pignons.

Artikel-Nr.: 86388 VE: 1,5 kg 

Party Schaal
Gevulde Peppadews™, groene 
peperoni, paprika, champignons 
en basilicum-olijven, balsami-
co-uitjes en gedroogde tomaten. 
 
Artikel-Nr.: 86373 VE: 1,5 kg 

Misto Premio
Gevulde peppacaps, gevulde 
peperoni en gevulde, gedroogde 
tomaten. 
 
Artikel-Nr.: 86372 VE: 1,5 kg 

Antipasti-spiesjes Toscana
1: Gevulde florini, met dubbelromige 
verse roomkaas & zwarte olijven 
2: Gevulde groene olijven, met 
paprikapasta, gevulde peppacaps, 
zwarte olijven.  
3: Balsamico-uitjes, gedroogde toma-
ten en groene olijven. 
 

Artikel-Nr.: 86350 VE: 1,0 kg 

Antipasti

Johann Wolfgang von Goethe

Geen enkel plezier 
is voorbijgaand, 
want de indruk 

die het achterlaat 
is blijvend.

Vegan

Vegetarisch

Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Kaasvariatie Quattro 
Formaggi

Milde, echte schapenkaas, met 
pesto, ajvar, peterselie en een 
paprikadressing. 

Artikel-Nr.: 86360 VE: 1,5 kg 

Misto Olijventrio
Mammoet-olijven gevuld met 
amandel, paprikapasta en 
knoflook.

Artikel-Nr.: 86364 VE: 1,5 kg 

Vegan



Barbecue 
salades

Barbecue salades 1716

Om het barbecue buffet compleet te maken leveren wij heerlijk af-

gestemde barbecue salades, die een brede kopersmarkt aanspre-

ken en zowel vleesliefhebbers als ook vegetariërs het water in de 

mond doen lopen.

Nu NIEUW in de handige 1 kg verpakking!

Pastasalade Texas

Klassieke penne pasta met fijne 
stukjes rundvlees, afgerond met 
paprika en bonen in een crèmige 
dressing.

Artikel-Nr.: 26400 VE: 1,0 kg 

Kartoffelsalade Oklahoma
Aardappel met verse groente en 
lente uitjes in een hartige salade 
mayonaise. 
 
Artikel-Nr.: 26200 VE: 1,0 kg 

Farmersalade Kentuck
Knapperige wortel-selderij mix, 
verfijnd met maïskolf in plakjes 
en ananas in een romige dressing 
met honing en vijgenmosterd. 
 
Artikel-Nr.: 26100 VE: 1,0 kg 

Bonensalade Alabama 
Een bonte samenstelling van ver-
schillende bonen in een kruidige 
dressing met mosterd en honing. 
De gebraden spek zorgt voor de 
rokerige smaak.

Artikel-Nr.: 26000 VE: 1,0 kg 

Afgestemd op de rookaroma‘s van een goed 

barbecuebuffet zijn onze salades de perfekte 

aanvulling voor een geslaagde BBQ belevenis.Farmersalade Kentucky 
Pagina 17

VegetarischVegetarisch



Kool- & Kartoffelsalades 1918

Salades met aardappels en witte kool zijn in onze breedtegraad  

als vanouds goede burgerkost. Wat niet betekend dat men voor 

produceren hiervan niet de nodige finesses nodig heeft. Vertrouw 

op onze jarenlange ervaring. Het zal uw klanten smaken.

Kartoffelsalade azijn/olie

Fijne aardappelschijfjes met ui, 
bieslook, kruidenazijn en met 
mosterd op smaak gebracht.

Artikel-Nr.: 28600 VE: 1,0 kg

Artikel-Nr.: 28605 VE: 5,0 kg 

Berliner kartoffelsalade

Aardappelen, bieslook en ui 
in een lichte, met yoghurt 
verfijnde mayonaise.

Artikel-Nr.: 25300 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 25305 VE: 5,0 kg 

Kartoffelsalade delicaat

Aardappelen, ei, augurken en 
gekookte worst in delicate romige 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 30800 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 30803 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 30805 VE: 5,0 kg 

Kartoffelsalade à la 
ménagère

Aardappelen, ei en gekookte 
worst in milde mayonaise.

Artikel-Nr.: 11900 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 11905 VE: 5,0 kg 

Oma’s kartoffelsalade
Aardappelen, ei en augurken met 
mayonaise en uitjes verfijnd. 
 
Artikel-Nr.: 51200 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 51203 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 51205 VE: 5,0 kg 

Zuid-Duitse kartoffelsalade

Aardappelen, komkommer en ui 
in een hartige marinade van azijn 
en olie. 
 
Artikel-Nr.: 55905 VE: 5,0 kg 

Kartoffel komkommersalade 

Blokjes aardappel, komkommer 
en lente ui in een heerlijke 
dressing van mayonaise en dille.

Artikel-Nr.: 13000 VE: 1,0 kg 

Kool- & 
Kartoffelsalades

Zuid-Duitse kartoffelsalade 
Pagina 19

Vegetarisch

Vegetarisch Vegetarisch

Vegan

Vegan

Spreewälder Kartoffelsalade 
met spek 
Aardappelen met spekjes en 
uitjes in een dressing van azijn, 
olie en eigeel.

Artikel-Nr.: 11100 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 11103 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 11105 VE: 5,0 kg

Aardappelsalade “Arezzo”
Blokjes in de schil gekookte aard-
appel met gegrilde champignons 
en halfgedroogde kerstomaatjes 
in een pikante dressing met pesto 
en kruiden.

Artikel-Nr.: 10012400 
VE: 1,0 kg 



Kohl-& Kartoffelsalate 2120

Holsteiner koolsalade

Witte kool, frisse groene paprika 
en fijne uitjes.

Artikel-Nr.: 10100 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 10103 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 10105 VE: 5,0 kg 

Amerikaanse rauwkostsalade

Witte kool, knapperige wortels en 
paprikareepjes in een frisse, fruiti-
ge roomdressing, verfijnd met 
citroen.

Artikel-Nr.: 11400 VE: 1,0 kg 

Zuid-Duitse rauwkostsalade
Fijn gesneden witte kool, knappe-
rige komkommer, frisse paprika- 
en wortelreepjes in een klassieke 
vinaigrette.

Artikel-Nr.: 15900 VE: 1,0 kg 

Coleslaw

Salade van witte kool en jonge 
peentjes in een fruitige mayonai-
se, op smaak gebracht met 
sinaasappelsap.

Artikel-Nr.: 28800 VE: 1,0 kg 

Pikante witte koolsalade

Witte kool, paprika en uitjes in 
een dressing van olie en azijn.

Artikel-Nr.: 46100 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 46105 VE: 5,0 kg 

Kool- & Kartoffelsalades

Spreekwoord

De keuken 
is het hart 

van het 
huis. 

Smaakt niet alleen in de „Biergarten“ onder 

de kastanjes: onze Zuid-Duitse rauwkostsalade. 

Sluit ook perfect aan bij iedere broodmaaltijd.

Vegetarisch VegetarischVeganVegan

Vegan



Pasta- & kaassalades 2322

Kaas en pasta zijn zeer veelzijdige ingredienten, die perfekt met 

andere levensmiddelen zijn te combineren en bijna iedereen sma-

ken. Kies uit het veelvoud van onze fijn afgestemde recepturen. 

Altijd een genot!

Schwäbische pastasalade

Spaghettini, fijne gekookte worst 
en fijne erwten in een romige 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 12000 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 12003 VE: 3,0 kg 

Tortellinisalade Verona

Verse tortellini, broccoli en 
achterham in een heerlijke romi-
ge mayonaise met basilicum.

Artikel-Nr.: 13700 VE: 1,0 kg 

Bonte pastasalade

Bonte spiraalvormige pasta’s, ver-
se rode en groene paprika, jonge 
maïs en uitjes in een heldere 
dressing.

Artikel-Nr.: 28100 VE: 1,0 kg 

Thai-pastasalade

Lintvormige pasta’s in een 
Aziatische rode-peper-dressing. 
Met kipfilet, wortelreepjes, verse 
komkommer, look, Mu-Err-pad-
denstoelen, gele en rode paprika.

Artikel-Nr.: 36100 VE: 1,0 kg 

Mediterrane pastasalade

Penne-pasta’s met een kruidige 
pesto dressing. Met verse en 
semi dried tomaten, gegrilde gele 
paprika en verse rode paprika.

Artikel-Nr.: 36200 VE: 1,0 kg 

Wok-pastasalade

Lintvormige pasta, reepjes witte-
kool, sojabonen, wortel, courgette 
en paprika in een pikant-kruidige 
dressing, verfijnd met zwarte 
sesam en curry.

Artikel-Nr.: 40300 VE: 1,0 kg 

Pastasalade pesto-rosso

Penne pasta‘s en gedroogde 
tomaten nog delicater. Gegril-
de paprika, basilicum en room 
ronden de yoghurt-saladecrème 
perfect af.

Artikel-Nr.: 55400 VE: 1,0 kg 

Spaghettisalade Italia

Lekkere spaghetti met paprika en 
olijven, mediterraan verfijnd met 
groene pesto en pijnboompitten.

Artikel-Nr.: 34600 VE: 1,0 kg 

Paprika pastasalade

Penne met knapperige pa-
prikareepjes in een lichte 
yoghurt-roomsaus, op smaak 
gebracht met balsamico bianco.

Artikel-Nr.: 34700 VE: 1,0 kg 

Pasta- & 
Kaassalades

Tomaten-mozzarella pasta salade 
Pagina 25

Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch

Vegan

Tortellini-Bohnen-Salat Pisa
Schwarze und weiße Bohnen 
und Tortellini mit Ricottafüllung, 
verfeinert mit Bärlauch, Paprika, 
Honig und gerösteten Cashew- 
kernen.

Artikel-Nr.: 10011000 
VE: 1,0 kg 



Pasta- & kaassalade 2524

Griekse salade

Zachte kaas, paprika- en preireep-
jes, olijven en ui in een kruidige 
vinaigrette.

Artikel-Nr.: 11300 VE: 1,0 kg 

Herderssalade Arcadië

Milde schapenkaas, fijne stukje 
spaprika, uitjes, look en olijven in 
een pikante vinaigrette.

Artikel-Nr.: 12100 VE: 1,0 kg 

Berner kaassalade

Goudse kaas, ananas, verse 
komkommer, paprika en uitjes in 
een milde romige mayonaise.

Artikel-Nr.: 13500 VE: 1,0 kg 

Herdersalade

Zachte kaas, tomaten, kom-
kommer en prei in een milde 
yoghurt-roomdressing.

Artikel-Nr.: 18700 VE: 1,0 kg 

Tiroler kaassalade

Emmentaler, ham, komkommer, 
paprika en knapperige appel 
verfijnd met een pikante romige-
dressing. 

Artikel-Nr.: 37300 VE: 1,0 kg 

Tomaten-mozzarellapasta 
salade

Pasta met semi-dried tomaten, 
verse courgette en verse mozza-
rella en knoflook in een aromati-
sche basilicumdressing.

Artikel-Nr.: 35900 VE: 1,0 kg 

Boerensalade Peleponnes

Zachte kaas, tomaten, frisse stuk-
jes komkommer, zwarte olijven 
en milde paprika in een lichte 
vinaigrette. 

Artikel-Nr.: 51800 VE: 1,0 kg 

Pasta- en kaassalades

Spreekwoord

Liefde 
gaat door 
de maag!

Pasta en kaas zijn twee zeer succesvolle voedingsmiddelen. Vanuit 

Azie en Europa baanden ze zich een succesvolle weg om de we-

reld en zijn vandaag de dag op elk bord te vinden. Vooral de vele 

soorten en de veelzijdigheid in combinatie met andere ingrediënten 

is oneindig.

Met onze salade creaties dragen wij hier een kleine bijdrage toe. 

Een verrijking in elk menu.

VegetarischVegetarischVegetarischVegetarisch

Ravioli-bospaddenstoelen salade

Ravioli met een pikante padden-
stoelenvulling en een selectie van 
bospaddenstoelen in een lichte 
kruiden-mayonaise, met cashews-
en lente ui.

Artikel-Nr.: 10900 VE: 1,0 kg 



Ultraverse 
salades

Ultraverse salades 2726

Superfoods, clean-eating, proteine shakes, ... de trend naar bewust 

gezonde voeding neem steeds meer toe. Maak uw statement met 

natuurlijke salade ideeen. Zonder toevoeging van conserverings-

middelen en kleur- en smaakstoffen smaken deze salades alsof u 

ze zelf heeft gemaakt, bieden iets voor elke smaak en zijn alles-

behalve saai!

Wortel-appel-mango salade

Een salade van verse wortel met 
sappige appel en mango, op 
smaak gebracht met een beetje 
chili, curry en munt.

Artikel-Nr.: 5422 VE: 1,0 kg 

Rode Bulgursalade

Kruidige bulgur met paprika en 
courgette op smaak gebracht met 
verse kruiden.

Artikel-Nr.: 5425 VE: 1,0 kg 

Quinoa mango salade

Quinoa met knapperige blokjes 
groente verfijnd met de zoete 
smaak van mango, pikante pep-
padew en een vleugje gember.

Artikel-Nr.: 5420 VE: 1,0 kg 

Rode Bulgursalade 
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VeganVegan Vegan

Ultra vers - verser is er niet!
Alsof u het zelf net heeft fijn gesneden - onze ultra verse 

salade smaken heerlijk natuurlijk. 

    Zonder toevoeging van conserveringsmiddelen, 

 kleur- en smaakstoffen.

 Kant en klaar voor uw salade buffet

 Verse, ambachtelijke uitstraling

 Smaken als zelf gemaakt.



Groene 
salades

Groene salades 2928

Met het bonte kleurenpallet van de natuur swingen wij de pen-

selen in het rond en en bereiden een veelvoud aan saladecreaties 

voor u en uw klanten op tafel. Als hoofd- of bijgerecht, voor de 

grote of kleine maag, er is voor ieder wat wils.

Delicatesse Waldorfsalade

Kruidige selderij, sappige 
appel,zoete mandarijnen, ananas 
en hazelnoten in een crèmige, 
romige mayonaise.

Artikel-Nr.: 11200 VE: 1,0 kg 

Meloen komkommersalade 
Napoli

Stukjes charentais-meloen en 
komkommer zonder pitten in een 
yoghurt-dille-dressing.

Artikel-Nr.: 10400 VE: 1,0 kg 

Bonte bonensalade 
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Italiaanse bonensalade 
Bologna

Witte bonen met rode uitjes en-
verse tomaten in een kruidenbal-
samicodressing.

Artikel-Nr.: 25400 VE: 1,0 kg 

VegetarischVegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

VegetarischVegan

Bonte linzensalade

Linzen, paprika, verse bleekselde-
rij, look, wortels en peterselie in 
een heldere dressing.

Artikel-Nr.: 44000 VE: 1,0 kg 

Vegan

Vegan

Kikkererwten salade met 
linzen en munt

Kikkererwten, rode linzen en 
bonte groente stukjes in een 
oriëntaalse marinade verfijnd met 
komijn, koriander een vleugje 
gember en verse munt.

Artikel-Nr.: 10700 VE: 1,0 kg 

Broccoli-hamsalade Garda

Knapperige broccoli, stevige 
achterham, heerlijke tomaten, 
fijne maïs, fijne paprika, appel en 
ui in salademayonaise.

Artikel-Nr.: 13200 VE: 1,0 kg 

Bonte bonen salade

Witte, zwarte en sojabonen, 
verreikt met fijne blokjes groente, 
pikante grove mosterd en een 
kruiden-honing vinaigrette.

Artikel-Nr.: 13900 VE: 1,0 kg 

Pastinaak salade

Knapperige blokjes pastinaak, 
gecombineerd met frisse en fruitige 
appel en pompoen in een dressing 
van honing, Dijon mosterd en 
peterselie.

Artikel-Nr.: 14500 VE: 1,0 kg 

Couscous rode bieten salade

Harmonische combinatie van 
couscous met rode bieten, crèmi-
ge geitenroomkaas en een fruitig 
appeltje.

Artikel-Nr.: 54600 VE: 1,0 kg 

Roter Bohnensalat Siena
Weiße Bohnen mit getrockneten 
Tomaten und Oliven, abge-
schmeckt mit Oregano 
und Knoblauch. 

Artikel-Nr.: 10012200 
VE: 1,0 kg 

Bohnensalat mit Feta 
Florenz
Kombination aus großen weißen 
Bohnen und Feta, mit Paprika, 
Linsen und Oliven, verfeinert mit 
Minze und Chili. 

Artikel-Nr.: 10010200 
VE: 1,0 kg 

Vegan

Belugalinsen-Salat Lucca
Schwarze Belugalinsen mit 
cremiger Ziegenfrischkäsezube-
reitung und Tomaten, aromatisiert 
mit verschiedenen mediterranen 
Kräutern und Knoblauch.

Artikel-Nr.: 10011600 
VE: 1,0 kg 

Vegetarisch



Groentesalades 3130

Bulgursalade Salam
Bulgur met uitjes, rozijnen en 
cranberry‘s in een olie-azijn 
dressing.

Artikel-Nr.: 18600 VE: 1,0 kg 

Astoria Waldorfsalade

Aromatische selderij, fruitig-zoete 
ananas, mandarijnen, appel en 
fijne amandelen in een heerlijke 
romige mayonaise. 

Artikel-Nr.: 14100 VE: 1,0 kg 

Paddenstoelensalade

Minichampignons, stobbezwa 
metjes, cantharellen, hartige 
bleekselderij en look in een 
kruidige vinaigrette.

Artikel-Nr.: 26900 VE: 1,0 kg 

Vitaal salade

Verse bonte paprika, komkommer, 
appel, tomaat en rettich in een 
licht verteerbare vinaigrette.

Artikel-Nr.: 15700 VE: 1,0 kg 

Prei-salade Toscana

Prei, appel, ei, selderij, mand 
rijnen en ananas in een heerlijke 
romige mayonaise.

Artikel-Nr.: 52200 VE: 1,0 kg 

Bulgursalade Maghreb

Oriëntaalse bulgur-salade met 
kikkererwten, wortels, courgette, 
aubergine, tomaten en uitjes.

Artikel-Nr.: 18500 VE: 1,0 kg 

Noord-Duitse bonensalade

Groene sperziebonen en fijne 
uitjes in een heldere dressing.

Artikel-Nr.: 49400 VE: 1,0 kg 

Schorsenerensalade

Aromatische schorseneren in 
blokjes en gekookte ham in een 
kruidige dressing verfijnd met 
crème fraîche en room.

Artikel-Nr.: 23700 VE: 1,0 kg 

Oma’s komkommersalade 
“naturel”

Geschilde komkommerschijven, 
vers en knapperig, in een heldere 
dilledressing.

Artikel-Nr.: 26600 VE: 1,0 kg 

Ham-prei salade

Prei, achterham, fijne appel, 
yoghurt en ei in een fijne mayo-
naise crème.

Artikel-Nr.: 46500 VE: 1,0 kg 

Broccolisalade

Broccoli, achterham, champig-
nons, tomaten en jonge maïs in 
een crèmige, romige mayonaise.

Artikel-Nr.: 52500 VE: 1,0 kg 

Komkommersalade in room

Verse schijfjes geschilde kom- 
kommer in een aromatische saus 
blanche, verfijnd met crème 
fraîche en yoghurt.

Artikel-Nr.: 41600 VE: 1,0 kg 

Groentesalades
Hakorde? - Een begrip dat bij het fijnsnijden van groente een totaal 

andere betekenis krijgt. Voor onze talrijke groentesalades word in 

ieder geval veel gehakt en geordend. Verheug u daarom op onze 

constante hoge kwaliteit en smaak.

Farmersalade Premium

Knapperige wortels en fijne selde-
rijreepjes in een geraffineerde 
sinaasappel-room-dressing.

Artikel-Nr.: 12800 VE: 1,0 kg 

Couscoussalade Tunis

Een luchtige couscous salade met 
kikkererwten, kappertjes en zwar-
te sesam, verfijnd met kruiden en 
citroen. 

Artikel-Nr.: V17900 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Quinoasalade Dubai

Quinoa salade met linzen, verfijnd 
met honing en geroosterde 
amandelen - met een licht zoete 
smaak.

Artikel-Nr.: V17200 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Vegan

Vegan Vegan

VeganVegan Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch VeganVegan

Mexicosalade Cancun

Verse paprika, fijne komkommer, 
kidneybonen en maïs, heerlijk 
afgestemd in een pikante 
vinaigrette.

Artikel-Nr.: 10600 VE: 1,0 kg 

Indische rijstsalade

Rijst in een kerrie-yoghurt-dres-
sing, met kipfilet, perziken, 
gegrilde gele en rode paprika, 
erwten en lente-uitjes. 

Artikel-Nr.: 36300 VE: 1,0 kg 

Vegan



Kip- & Eiersalades 3332

Of de kip of het ei nu eerder was, speelt voor deze salades geen 

rol. Hier staat de smaak voorop. De smaakpapillen zullen niet al-

leen u maar ook uw klanten overtuigen.

Indonesische kipfiletsalade-
Bali

Kipfilet, ananas, champignons en 
asperges in een curryroommay-
onaise.

Artikel-Nr.: 11700 VE: 1,0 kg 

Kipsalade Tivoli

Fijn kippenvlees, ananas en 
mandarijnen, fijne champignons 
en asperges in een voortreffelijk-
eromige mayonaise.

Artikel-Nr.: 11800 VE: 1,0 kg 

Kipsalade Premium

Blokjes kipfilet met champignons, 
ananas, mandarijnen, asperges en 
selderij-afgerond met een exquise 
salademayonaise.

Artikel-Nr.: 13600 VE: 1,0 kg 

Kipfilet Mango-Chili

Gebraden kipfilet, met groene 
asperges, lekkere mango en een 
vleugje chili – verfijnd met een 
heerlijke salademayonaise.

Artikel-Nr.: 26300 VE: 1,0 kg 

Kipfilet Toscana

Gebraden reepjes kipfilet, paprika, 
gedroogde tomaten en groene 
olijven in balsamico olijfolie 
dressing.

Artikel-Nr.: 32700 VE: 1,0 kg 

Kipsalade met vruchten

Kippenvlees , asperges, selderij, 
champignons en vruchten in een 
kruidige salademayonaise.

Artikel-Nr.: 49100 VE: 1,0 kg 

Mediterrane kip salade

Gebraden kipfilet met gele 
en rode paprika, gedroogde 
tomaten en zwarte olijven in een 
geraffineerde dressing met crème 
fraîche.

Artikel-Nr.: 52600 VE: 1,0 kg 

Kipsalade Thai

Gegrilde reepjes kipfilet, ve 
mengd met mangoblokjes, rode 
paprika en lente-uitjes, verfijnd 
met chili en gember.

Artikel-Nr.: 54300 VE: 1,0 kg 

Eiersalade

Plakjes ei, fijne asperges en 
voortreffelijke champignons in 
een heerlijke dressing.

Artikel-Nr.: 48300 VE: 1,0 kg 

Kip- & 
Eiersalades

Eiersalade 
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Vegetarisch



Vlees salades 3534

De hartige klassieke vleessalades herleven en zijn daarom een 

ware trend. Met regionale recepten en eigen creaties zal aan de 

trek naar vlees worden voldaan. Een echte lekkernij!

Saksische rundvleessalade

Fijn rundvlees, verse paprika, 
augurk en zilveruitjes in een 
pikant-aromatische tomatensaus. 
(Vleesaandeel: 34%) 

Artikel-Nr.: 15000 VE: 1,0 kg 

Vleessalade exquis

Gekookte worst en augurk in 
crèmige roommayonaise. 
(Vleesaandeel: 45 %)

Artikel-Nr.: 16300 VE: 1,0 kg 

Kruiden-worst-salade

Fijne reepjes gekookte worst, 
kruiden, bonte paprikamix, 
augurken en uiringen in een 
dressing van azijn en olie. 
(Vleesaandeel: 34 %)

Artikel-Nr.: 28900 VE: 1,0 kg 

Duivelsalade

Knapperige plakken bockworst, 
pikant gemarineerde champig-
nons, augurk en ui, gemarineerd 
in een kruidige tomatensaus.

Artikel-Nr.: 43900 VE: 1,0 kg 

Berliner vleessalade

Gekookte worst en augurk in een 
heerlijke, licht zoete mayonaise. 
(Vleesaandeel: 30 %)

Artikel-Nr.: 44900 VE: 1,0 kg 

Kruiden-vleessalade

Fijne reepjes gekookte worst, au-
gurk en kruiden in een heerlijke 
romige mayonaise. 
(Vleesaandeel: 41 %) 

Artikel-Nr.: 48700 VE: 1,0 kg 

Vlees 
salades

Liefhebbers van hartige gerechten komen 

met onze vleessalades, tot 50% vleesaandeel, 

volledig aan hun trekken.

Vleessalade Exquise 
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Ossenvleessalade

Nu met nog meer aandeel os-
senkopvlees, ui en bieslook, ver-
mengd met een krachtig gekruide 
vinaigrette. (Vleesaandeel: 50 %)

Artikel-Nr.: 19900 VE: 1,0 kg 



Vissalades & zeevruchten

Vissalades & 
zeevruchten

3736

Rode haringsalade Oslo

Premium haringhapjes, appel en 
rode biet in romige mayonaise.
(Aandeel vis: 45 %)

Artikel-Nr.: 14400 VE: 1,0 kg 

Haringsalade ‘wit’

Haringhapjes, selderij, stukjes 
augurk en ui in een milde romige 
yoghurtmayonaise. 
(Aandeel vis: 40 %)

Artikel-Nr.: 14700 VE: 1,0 kg 

Hamburger haringsalade

Haringhapjes, appel, ui en kom-
kommer in een romige mayonai-
se, verfijnd met yoghurt en crème 
fraîche. (Aandeel vis: 50 %)

Artikel-Nr.: 14900 VE: 1,0 kg 

Haringhapjes in dille

Haringhapjes, augurk in azijn met 
mosterdzaadjes en dille in een 
fijne romige mayonaise. 
(Aandeel vis: 50 %)

Artikel-Nr.: 16700 VE: 1,0 kg 

Roomharingfilets
14–16 haringfilets zonder huid, 
met extra veel room en appel in 
milde mayonaise. 
(Aandeel vis: 40 %)

Artikel-Nr.: 16802 VE: 2,0 kg 

Sylter haringsalade

Haringhapjes, tomaat, komkom-
mer, appel en rode ui in romige 
mayonaise. (Aandeel vis: 40 %)

Artikel-Nr.: 18000 VE: 1,0 kg

Bonte haringsalade

Haringhapjes, verse, kleurrijke 
groente en appel in een milde 
vinaigrette. (Aandeel vis: 42 %)

Artikel-Nr.: 45000 VE: 1,0 kg 

Onze oceanen bieden een grote hoeveelheid aan heerlijkheden, die 

niet alleen qua smaak, maar ook qua voedingsmiddelen echte high-

lights zijn.

Verse vis en zeevruchten zijn rijk aan vitaminen, mineralen en licht 

verteerbare eiwitten. Dit draagt bij aan gezonde voeding en smaken 

dankzij onze recepturen zeer veelzijdig en bijzonder.

Hier loopt het water je bij in de mond.

Premium gamba’s in aioli 
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Göteborger 
maatjesharingsalade

Maatjesharing, rode ui, groene 
peper en schijfjes augurk in 
romige yoghurtmayonaise. 
(Aandeel vis: 50 %)

Artikel-Nr.: 12900 VE: 1,0 kg 

Dillehapjes

Haringhapjes en krachtige ui in 
dillesaus met yoghurt en crème 
fraïche. (Aandeel vis: 45 %)

Artikel-Nr.: 48400 VE: 1,0 kg 

Maatjesharinghapjes in 
kruidenroom

Maatjesharinghapjes met ui, 
bieslook, dille en peterselie in 
een romige kruidencrème. 
(Aandeel vis: 55 %)

Artikel-Nr.: 12300 VE: 1,0 kg 



Vissalades & zeevruchten 3938

Maatjesharingsalade

Maatjesharing, verse tomaat, 
augurk en rode ui in een fijne 
marinade. (Aandeel vis: 50 %)

Artikel-Nr.: 19100 VE: 1,0 kg 

Alaska zalmsalade

Zalmreepjes in fijne romige 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 31400 VE: 1,0 kg 

Vissalades & zeevruchten

Marine Stewardship Council
Het keurmerk van de ‘Marine Stewardship Council’ staat voor 

milieubewuste en duurzame visvangst en wordt door steeds 

meer bedrijven overgenomen. Door Kühlmann uiteraard ook. 

Veel van onze producten dragen nu het MSC-keurmerk. En 

daar zullen nog meer producten bijkomen. Let op het blauwe 

keurmerk.

MSC-C-50900

Kleine rolmopsen

Inhoud: ca. 23 stuks. 
(Aandeel vis: 0,7 kg)

Artikel-Nr.: 80100 VE: 1,15 kg 

Bismarckharingen

Inhoud: ca. 24–26 stuks. 
(Aandeel vis: 2,0 kg)

Artikel-Nr.: 80303 VE: 2,5 kg 

Rolmopsen

Inhoud: ca. 30 – 40 stuks. 
(Aandeel vis: 2,0 kg)

Artikel-Nr.: 80203 VE: 3,7 kg 

Haringen in gelei

Inhoud: 8 porties. 
(Aandeel vis: 0,5 kg)

Artikel-Nr.: 81100 VE: 1,0 kg 

Zalmschnitzel in olie

Een klassieker voor tussendoor! 
(Aandeel vis: 750 g)

Artikel-Nr.: 82613 VE: 1,0 kg 

Gebraden haring zonder 
graad

Kant en klaar bereid, praktisch 
graad vrij, altijd een hartelijke 
delicatesse. Inhoud: ca. 14 stuks.
(Aandeel vis: 1,75 kg) 

Artikel-Nr.: 80605 VE: 2,5 kg 

Gebraden haringrolletjes

Inhoud: ca. 30 stuks. (Aandeel vis: 
0,6 kg) 

Artikel-Nr.: 80400 VE: 1,0 kg 

Maatjesharingfilet in olie

Stevige maatjesharing, klassiek 
goed van smaak. Inhoud: ca. 34 
stuks. (Aandeel vis: 2,0 kg) 

Artikel-Nr.: 80703 VE: 2,5 kg 



Vissalades & zeevruchten 4140

Vissalades & zeevruchten

Frutti di Mare Siciliana 
Pagina 40

Garnalencocktail Alexis

Noorse garnalen, fruitige mand 
rijnen en champignons in een 
crèmige cocktailsaus. 
(Aandeel garnalen: 44 %)

Artikel-Nr.: 18100 VE: 1,0 kg 

Tonno sur Mer

Tonijn, appel, tomaten, uitjes en 
paprika.

Artikel-Nr.: 73900 VE: 1,0 kg 

Premium gamba’s Skandina-
via in dille

Reuzengarnalen verfijnd met 
marsala, in een dille-room-mayo-
naise. (Aandeel gamba’s: 65 %)

Artikel-Nr.: 15100 VE: 1,0 kg 

Premium gamba’s Carmargue

Reuzengarnalen met knoflook in 
heerlijke kruidenolie. (Aandeel 
gamba’s: 60 %, met staartseg-
ment)

Artikel-Nr.: 15300 VE: 1,0 kg 

Premium gamba’s in aioli

Reuzengarnalen in een heerlijke 
knoflooksaus. 
(Aandeel gamba’s: 60 %)

Artikel-Nr.: 16400 VE: 1,0 kg 

Reuzengarnalen in knoflook

Reuzengarnalen, verfijnd met 
knoflook en kruiden in olie ge-
legd. (Aandeel garnalen: 55 %)

Artikel-Nr.: 47100 VE: 1,0 kg 

Frutti di Mare Siciliana

Reuzengarnalen, inktvisringen, 
inktvistentakels, prei, olijven en 
paprika in een kruidige vinaigret-
te. (Aandeel zeevruchten: 50 %)

Artikel-Nr.: 17000 VE: 1,0 kg 



Toppings crèmes & dips 4342

De alleskunner aan het keukenfront. Op een cracker, sandwich of 

broodje. Bij koude of warme gerechten. Om mee te bakken ver-

fijnen, dippen of als basis voor een eigen creatie. Alleen je eigen 

fantasie bepaalt de grenzen.

Onze passende oplossingen verlichten en verrijken vandaag de 

dag de werkdag in vele keukens. 

Honing-mosterd-crème

Unieke combinatie van crèmige 
dubbelromige verse kaas, 
Dijonmosterd, mango-chutney en 
bijenhoning.

Artikel-Nr.: 36601 VE: 0,5 kg 

Bärlauch-crème

Dubbelromige crème van 
verse kaas, op smaak gebracht 
met de juiste hoeveelheid bär-
lauch, knoflook en oregano.

Artikel-Nr.: 36701 VE: 0,5 kg 

Paprika-crème

Dubbelromige crème van verse-
kaas met paprika, kruiden en een 
vleugje chili.

Artikel-Nr.: 36901 VE: 0,5 kg 

Red-Hot-Chili crème

Crème op basis van dubbele 
roomkaas en crème fraîche met 
kerspaprika, peperoni en chili met 
een vleugje mango.

Artikel-Nr.: 37601 VE: 0,5 kg

Pittige appel crème

Crème op basis van dubbele 
roomkaascrème en crème fraîche 
met appel en mierikswortel, verfi-
jnd met bieslook en citroen.

Artikel-Nr.: 59501 VE: 0,5 kg 

Pikante tomatenbasilicum-
crème
Mild gekruide crème van fijne 
zure room, kwark, tomaat en ui. 
Verfijnd met basilicum.

Artikel-Nr.: 55101 VE: 0,5 kg

Toppings 
crèmes & dips

Basis crème 
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Vegetarisch Vegetarisch Vegetarisch

VegetarischVegetarischVegetarisch

Basis crème

Crèmig smeerbaar, gemaakt van 
roomkaas, crème fraîche, yoghurt 
en room. Op smaak gebracht met 
peper en zout en daarom onmis-
baar in elke keuken.

Artikel-Nr.: 37501 VE: 0,5 kg

Vegetarisch

Curry-crème

Crème op basis van dubbele 
roomkaas, crème fraîche, yoghurt, 
verfijnd met curry en gember.

Artikel-Nr.: 36501 VE: 0,5 kg

Pikante sjalottencrème

Fijne zure room, vermengd met 
kwark en op smaak gebracht met 
sjalotten en lente-uitjes.

Artikel-Nr.: 55201 VE: 0,5 kg 

Peppadew™-crème

Gourmetbeleg met originele 
peppadews™, op basis van zure 
room en kwark.

Artikel-Nr.: 56201 VE: 0,5 kg 

Venkel-mandarijnsaus
Een saus op basis van roomkaas 
met stukjes venkel, sinaasappel 
en mandarijn, op smaak gebracht 
met kurkuma, sesamzaad, peter-
selie en venkelzaad.

Artikel-Nr.: 10013801 
VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Gegrilde-groentesaus
Een saus op basis van roomkaas 
met stukjes gegrilde groente, 
kruiden als tijm, rozemarijn en 
peterselie, en een lichte 
rooksmaak.

Artikel-Nr.: 10014601 
VE: 0,5 kg 

Vegetarisch



Toppings crèmes & dips 4544

Gele linzen pasta

Moderne, crèmige groentepasta 
met als hoofdbestanddeel gele 
linzen - zonder roomkaas en 
mayonaise. 

Artikel-Nr.: 58201 VE: 0,5 kg 

Rode bieten pasta

Moderne, crèmige groentepasta 
met als hoofddbestanddeel rode 
bieten - zonder roomkaas en 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 58301 VE: 0,5 kg 

Tomatensugo Bruschetta
Pikante stukjes tomaat, basilicum, 
knoflook en ui-blokjes in een 
kruidige tomatensaus. 
 
Artikel-Nr.: 27900 VE: 1,0 kg 

Vegan

Guacamole

Fris-fruitige avocadocrème met 
88% avocado aandeel, heerlijk 
op smaak gebracht met tomaten, 
limoen, knoflook en chili.

Artikel-Nr.: 5428 VE: 1,0 kg 

Vegan

Limoen-knoflookdip
Een romige dipsaus op mayonai-
sebasis met limoensap en fijn 
geraspte knoflook, afgemaakt 
met gember en citroenschil.

Artikel-Nr.: 10013300 
VE: 1,0 kg

Vegetarisch

Zoete aardappelpasta

Moderne, crèmige groentepasta 
met als hoofdbestanddeel zoete 
aardappel - zonder roomkaas en 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 58601 VE: 0,5 kg 

Vegan

Saus met gedroogde tomaten
Roomkaas met stukjes fruitige 
gedroogde tomaten, basilicum, 
oregano en knoflook.

Artikel-Nr.: 10015501 
VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Salsadip
Een fruitige, pikante dipsaus met 
stukjes paprika, tomaat en ui, 
verfijnd met oregano, rozemarijn, 
koriander en tijm. 
 
Artikel-Nr.: 10012500 
VE: 1,0 kg

Vegetarisch

Vegan Vegan



Toppings crèmes & dips 4746

Salademayonaise 60 %

Mayonaise, 60 % vetgehalte, met 
eigeel.

Artikel-Nr.: 59310 VE: 10,0 ltr 

Yoghurt-crème-dip

Crème-dip met stukjes groente 
en een fijne yoghurtsmaak. 

Artikel-Nr.: 45400 VE: 1,0 kg 

Tzatziki

Verse kaas en yoghurt met 
mayonaise, op smaak gebrach 
met verse uien en knoflook.

Artikel-Nr.: 49800 VE: 1,0 kg 

Aioli crème
Smaakvolle crème met een goede 
knoflook smaak.

Artikel-Nr.: 57800 VE: 1,0 kg 

Sour-Cream

Kwark en zure room, op smaak 
gebracht met fijne tuinkruiden.
(zonder knoflook)

Artikel-Nr.: 58800 VE: 1,0 kg 

Sandwichcrème met ei

Crèmig fijn broodbeleg met ei 
en bieslook. 

Artikel-Nr.: 57301 VE: 0,5 kg 

Tapenade Tricolore

Spread van twee soorten olijven 
en gedroogde tomaten. Verfijnd-
met geroosterde pijnboompitten,-
kappertjes en basilicum. 

Artikel-Nr.: 75600 VE: 1,0 kg 

Houmous pikant

Oriëntaalse specialiteit bestaande 
uit kikkererwten en sesam, pikant 
gekruid met paprika en sambal 
oelek.

Artikel-Nr.: V15401 VE: 0,5 kg 

Groentetartaar

Fijngesneden groente in een 
fruitige tomaten-balsamicosaus-
met een vleugje knoflook.

Artikel-Nr.: 39500 VE: 1,0 kg 

Houmous Oriental

De smaak uit de Oriënt bestaande 
uit kikkererwten en sesam, gea-
romatiseerd met kruiden uit 1001 
nacht zoals cayenne, nootmus-
kaat, komijn, gember en kaneel. 

Artikel-Nr.: 34301 VE: 0,5 kg 

Remoulade saus

Crème met augurk, ei en kruiden.

Artikel-Nr.: 59200 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 59205 VE: 5,0 kg 

Houmous Naturel 

Lets nieuws uit het Verre Oosten 
om te dippen en te smeren - een 
kruidige crème van kikkererwten 
en sesam met olijfolie, kruiden en 
een vleugje knoflook. 

Artikel-Nr.: 34201 VE: 0,5 kg 

Toppings 
crèmes & dips 

Amalie

Koken is de
kunst die het

leven een
nieuwe
smaak
geeft.

Vegan

VeganVegan Vegan

Vegan

Vegetarisch



Dressings

Dressings 4948

Kruidig, hartige of crèmig, dressings toveren uit groente en co. 

een echte salade. Met onze juiste keuze aan ingrediënten word in 

iedere keuken snel en eenvoudig een eigen recept gemaakt

Yoghurt-dressing

Dressing met extra veel yoghurt, 
verfijnd met room en tuinkruiden.

Artikel-Nr.: 50500 VE: 1,0 ltr 

Balsamico-dressing

Hoogwaardige olijfolie-dressing 
met balsamico-azijn uit Modena, 
verfijnd met grove mosterd en 
honing.

Artikel-Nr.: 50600 VE: 1,0 ltr 

Vinaigrette

Azijn/olie-dressing met bieslook, 
peterselie, dille en lente-uitjes. 
Afgerond met mosterd en 
kruidenazijn.

Artikel-Nr.: 51000 VE: 1,0 ltr 

French-dressing

Kruidendressing met grove Dijon-
mosterd en estragon-azijn 
en een vleugje dille.

Artikel-Nr.: 50400 VE: 1,0 ltr 

Yoghurt-dressing 
Pagina 49

Vegetarisch Vegetarisch VegetarischVegan



Desserts

Desserts 5150

Velen verheugen zich er met het hoofdgerecht al op, het dessert. 

Goed gemaakt is het de kers op de taart. Met onze klassieke nage-

rechten heeft u ook de gunst van de echte genieter aan uw kant. 

Altijd een zonde waard!

Oscar Wilde

Alles kan men 
weerstaan, 
behalve de 
verleiding.

Tiramisu 
Pagina 51

Eckernförder Rote Grütze
Bramen, rode bessen, kersen, 
bosbessen, frambozen en 
aardbeien met rode wijn en 
brandewijn verfijnd.

Artikel-Nr.: 20100 VE: 1,0 kg 

Tropic desserts
Dessert met perziken, mango’s, 
kiwi’s en fijne papaja’s in een 
fruitige sinaasappelsaus.

Artikel-Nr.: 20200 VE: 1,0 kg 

Mousse au Chocolat
Donkere couverture, ei en room, 
verfijnd met een scheut brande-
wijn.

Artikel-Nr.: 20300 VE: 1,0 kg 

Vanillesaus
Melk, crèmige room en suiker, 
verrijkt met echte bourbon- 
vanille.

Artikel-Nr.: 20400 VE: 1,0 kg 

Tiramisu
Lange vingers in koffie en ama-
retto gedipt, met een crème van 
mascarpone en ei, gegarneerd met 
cacao.

Artikel-Nr.: 20600 VE: 1,0 kg 

Witte mousse
Dessert van witte couverture, ei en 
room, met rum verfijnd.

Artikel-Nr.: 20700 VE: 1,0 kg 

Mandarijnen kwarkcrème
Kwark creatie met fijne mandarij-
nen en room.

Artikel-Nr.: 21100 VE: 1,0 kg 

Aardbei-rabarber-dessert
Aardbei en rabarber, verfijnd 
met bourbon-vanille.

Artikel-Nr.: 21200 VE: 1,0 kg 

Panna Cotta
Streekspecialiteiten met verse 
room en lekkere vanille smaak.

Artikel-Nr.: 22000 VE: 1,0 kg 

Fruitsalade Manhattan
Gemengde fruitsalade van verse 
appel, ananas, sinaasappel, 
papajabolletjes en druiven. In een 
fijne mix en op smaak gebracht 
met vanille.

Artikel-Nr.: 22203 VE: 3,0 kg 

Vegetarisch

Vegan

Vegan

VeganVegan



Bonensalade Alabama 
Een bonte samenstelling van verschillende 
bonen in een kruidige dressing met mosterd 
en honing. De gebraden spek zorgt voor de 
rokerige smaak - Pagina 17 

Als bijgerecht bevelen wij knapperige 
aardappel-wedges aan met fruitige 
guacamole (art.nr. 5428) als dip.

Pagina 45 

Kijkt u eens met ons mee over de rand van het bord en 
ontdek nieuwe recept ideeën.
Natuurlijk zijn onze producten op zich al geniet-highlights - met uw eigen ideeën laten ze zich 

goed doorontwikkelen en aan uw behoeftes aanpassen. Deel uw ideeën en recepten met ons 

en help mee meer innovatieve producten te ontwikkelen.

Op een goede samenwerking! 

Creatieve 
keuken

Sean Connery

Niets is meer 
een uitdaging 

dan het beste in 
de mens naar 

boven te halen.

5352 Creatieve keuken

TEX-MEX burger

Een lekkere smakelijke bruggenbouwer uit 
het beste van Mexicaanse en Amerikaanse 
smaken.

Bereiding:

1. Voor de hamburgers, het rundergehakt met 
grofgesneden uien, zout en peper mengen en 
snel aanbraden.

2. Burger broodjes doorsnijden en kort roosteren.

3. Op de onderste helft van het broodje eerst 
een bed van bladsla en rucola leggen, daarop 
de uienringen en nachos verdelen. Daarop de 
hamburger en de bonensalade Alabama.

4. Als laatste met de krokant gebakken bacon 
beleggen, het bovenste broodje erop leggen en 
serveren.

Ingrediënten:

 1 Burgerbroodje

120 gr. rundergehakt

50 gr. bonensalade Alabama 
 (art.-nr. 26000)

10 gr. bladsla

10 gr. rode uien (in ringen)

2 plakjes bacon (ca. 10 gr.)

ca. 10 gr. nachos 

5 gr. rucola

zout / peper
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Vinaigrette 
Azijn/olie-dressing met bieslook, peterselie, dille 
en lente-uitjes. Afgerond met mosterd en kruidena-
zijn - Pagina 49 

Rode bietenpasta 
Moderne, crèmige groentepasta met als hoof-
dbestanddeel rode bieten - zonder roomkaas 
en mayonaise - Pagina 44 

Gele linzen pasta 
Moderne, crèmige groentepasta, met als hoof-
dbestanddeel gele linzen - zonder roomkaas 
en mayonaise - Pagina 44 

5554 Creatieve keuken

De koningin 
van de 

recepten is 
de fantasie

Sprichwort

Ingrediënten:

1 pita broodje

3-4 Falafal balletjes 
(afhankelijk van de grootte)

ca. 45 gr. gele linzen pasta (art.nr. 58201)

ca. 40 gr. gemengde sla

Snoekbaarsfilet met 
rode bieten pasta, 
spek en salade

Een fris kleurrijk voorgerecht met hartig 
krokante bacon.  
De perfecte opstap naar een groots menu.

Bereiding:

1. Pan verhitten en het spek krokant bakken.

2. Snoekbaarsfilet van graden ontdoen, zouten, 
met een beetje citroensap besprekelen en in een 
middelgrote pan aan de huidzijde aanbakken.

3. Rode bieten pasta op het bord met een lepel 
uitsmeren.

4. De sla op het bord verdelen en met een Kühl-
mann dressing naar keuze besprenkelen.

5. Tot slot de snoekbaars met de huid naar boven 
op het bord plaatsen.

Ingrediënten:

125 gr. snoekbaarsfilet

2 plakjes spek

45 gr. rode bieten pasta (art.nr. 58301)

85 gr. bladsla

50 gr. vinaigrette (art.nr. 51000)

beetje citroensap

Pita broodje met gele 
linzen pasta en falafal 

Een snack klassieker uit het verre Oosten met 
de nieuwe aanlokkelijke pasta? Zo eenvoudig 
en snel kan de goede keuken zijn. Lekker bij 
de eerste hap!

Bereiding:

1. Pitabroodjes in de oven opwarmen en kort 
laten afkoelen.

2. Het broodje aan de zijkant open snijden, tot 
de helft openen en met de gele linzenpasta 
bestrijken.

3. Het broodje vullen met gemengde sla. Tot slot 
de Falafal erin leggen en serveren.



Spreekwoord

Met een 
goede keuken 

blijven de 
vrienden aan 

tafel!

Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG • Im Thüle 26 • 33397 Rietberg, Germany

Phone: 05244 - 4009-0 • Fax 05244 - 4009-99 • willkommen@kuehlmann.de

www.kuehlmann.de

Is uw eetlust hiermee aangewakkerd, maak dan een afspraak met ons. 

Ook bij vragen over onze producten of algemene vragen over Kühlmann staan wij graag ter beschikking.

Er is meer waar dit vandaan komt!


