
SALOMON-FOODWORLD.COM

Samen opnieuw beginnen!
#RESTARTGASTRO

https://www.salomon-foodworld.com/nl/unternehmen/ueber-uns


Klik op de rode buttons en tekstvlakken voor  
meer informatie zoals recepten en calculaties.

#RESTARTGASTRO

MOEILIJK PLANNEN:  
Voor u als horecaondernemer gelden mo-
menteel veel verplichtingen en beperkingen. 
Met als gevolg: minder gasten, minder  
personeel, onzekerheid over de inkoop en 
de beschikbaarheid van producten. 

SAMEN DOORSTARTEN: 
Wanneer en hoe u ook weer gas mag geven, 
met onze gespecialiseerde productoplossingen,  
concepten en inspiratie is er in deze onzekere 
tijd een zekerheid van calculatie, flexibiliteit, 
toepasbaarheid en snelheid!

100 % FOODSERVICE-PARTNER:  
Wij doen ons uiterste best voor u, zodat we 
samen een doorstart kunnen realiseren. We 
ondersteunen u met gevoel en en ideeën bij 
deze belangrijke stap en we helpen u deze 
moeilijke tijd goed in te delen.

STOPT NIET BIJ EEN 
SHUTDOWN!

ONZE SUPPORT

VOLLEDIGE ONDERSTEUNING BIJZONDERE EISEN

https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/fuer-gastronomen-und-koeche
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Met speciaal geselecteerde producten 
garanderen we u een succesvol aanbod:

Betrouwbare topsellers – 
altijd al in trek bij de gasten

Efficiënt, flexibel en snel – 
op maat gemaakt voor de huidige 

omstandigheden

Afgestemd op de vraag, succes  
verzekerd – eenvoudig individueel 

aanpasbaar

Beperkte openingstijden, minder gasten 
Lange houdbaarheid, altijd beschikbaar, ook in kleine porties
= goed te plannen en weinig derving 
 

Minder personeel, sneller wisselende tafelbezetting
Individueel en ambachtelijk, snel te bereiden zonder  
uitgebreid wegen, kruiden en opmaken
=  eenvoudige bereiding
=  maximale tijdsbesparing en meer output
 
 
Onzekerheid bij de inkoop
Altijd beschikbaar en een constante hoge kwaliteit
= veilige calculatiebasis 
= eenvoudig producten bestellen en voorraad beheersen

Hygiëne- en afstandsvoorschriften
Minder fases in het productieproces: minder gevaren
en meer ruimte voor hygiënevoorschriften 
= maximale veiligheid
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GOED VERKOPENDE PRODUCTEN

AANTREKKELIJK

ECONOMISCH

OPTIMALE VERWERKING

Deze vier diepvriesvoordelen zijn het flexibele antwoord
op de huidige uitdagingen:

#RESTARTGASTRO ZO SLAAGT UW HEROPENING
Wie nu het hoofd koel houdt, kan de toekomst goed plannen.

DIEPGEVROREN ZEKERHEID



 #BACKINBUSINESS 

Na weken alles zelf koken, verlangen  
uw gasten nog meer naar uw succesvolle 
burgers!

TRENDSETTERS NU EXTRA 
POPULAIR

BURGERS

Succes verzekerd voor  
alle toepassingen 

Kant-en-klaar gekruid 
Voor maximale snelheid en gemak 

in gebruik: lekker gekruid, heel 
veilig te bereiden, ook met weinig of

onervaren personeel.

Ongekruid
Voor individuele en ambachtelijke

bereiding: patties met een onmisken-
baar homemade-karakter, zonder 

vleesmolen en mallen. Geen derving
en uitstekend te plannen.

VOOR IEDEREEN DE JUISTE PATTY

Meer Beef-, Veggie- & Chik’n® Patties
MINDER INGREDIËNTEN – RUIM AANBOD
 — Minimale voorraad – maximaal veelzijdige recepten
 — Extra vers – extra houdbaar: onze patties worden 

  direct na de productie snel ingevroren bij –35 graden. 
  Verser bestaat niet!

Alles van dezelfde leverancier:
ons volledige burger- & wrap-aanbod, met 

patties, toppings, sauzen en broodjes! 

HITBURGER® Plus  Homestyle Burger Range

Giant Burger Prime Cut Burger

HITBURGER® Classic

recept & 
calculatie

https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/hitburger-plus
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/view:cards?search=homestyle
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/giant-burger
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/prime-cut-burger
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/hitburger-classic
https://www.salomon-foodworld.com/nl/themenwelten/produkterlebnisse/burger-wraps
https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/fuer-gastronomen-und-koeche#recipes/hit-giant-big-mountain-burger
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INHOUSE & TAKE AWAY TOP

Handig geportioneerd en in een handomdraai gefrituurd – 
zo speelt u veilig en individueel in op een wisselend aantal gasten.

BLIKSEMSNEL BEREID

 — Op tafel of als take away – fingerfood wint.
 — Kies de juiste snackverpakkingen voor uw creaties.

— Serveer nog meer veelzijdigheid en plezier met
  onze kant-en-klare toppings en dips.

AFWISSELING EN GENIETEN

FINGER-
FOOD
Voor bezorgen en voor social distancing 
– deze flexibele fingerfoodfavorieten zijn 
altijd het juiste antwoord!*

* Zie voor meer informatie over socializing tijdens corona 
o.a.  CREST Studie NPD Group.

Chik’n® Wings Snackverpakkingen Mozzarella Fries & Sticks

Mozzarella & Onion Rings

recept & 
calculatie

https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/downloads
https://nonfoodshop.salomon-foodworld.com/en/products/
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/burger-wraps:toppings-saucen
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment?search=Chik%27n+Wings
https://nonfoodshop.salomon-foodworld.com/en/products/
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/view:cards?search=Mozzarella
https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/fuer-gastronomen-und-koeche#recipes/hit-burger-menu
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/view:cards?search=Mozzarella+Sticks
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Goede voorbereiding, weinig  
gedoe: deze to-go-favorieten zijn 
snel gemaakt – met alle soorten  
beleg.

MEENEEMGARANTIE

AUTHENTIEK
Betrouwbare klassiekers, geserveerd  
met beleving en sfeer, iets dat uw gasten 
nog steeds niet kunnen missen!

SCHNITZEL 
& MORE

Niet voorvormen,  
niet paneren 

Authentiek handmade uiterlijk: blijft langdurig sappig en knapperig!

Niet wegen,  
niet portioneren

Authentiek handmade uiterlijk: blijft 
langdurig sappig en knapperig!

HEEL AMBACHTELIJK – WENIG WERK

MEAT SELECTION Knusper Schnitzel Rauw Gebraden Chik’n® HIT Unsere Beste Frikadelle

recept & 
calculatie

recept & 
calculatie

https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/view:cards?search=Knusper+Schnitzel
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/meat-selection-knusper-schnitzel
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/meat-selection-knusper-schnitzel-gebraten
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/meat-selection-knusper-schnitzel-chik-n
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment/hit-unsere-beste-frikadelle
https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/fuer-gastronomen-und-koeche#recipes/schnitzelpfanne
https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/fuer-gastronomen-und-koeche#recipes/frikadelle-jaegerstyle
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Heeft u vragen, of wilt u persoonlijke 
begeleiding in deze moeilijke tijd? 
Neem gerust contact met ons op:

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR!

Contact
Uitleg

Schrijven

E-Mail
088 9953549

Telefoon

Website

Chat

Samen overwinnen we de huidige uitdagingen – wij 
staan voor u klaar! Samen met onze handelspartners 
en Cash & Carry-markten bieden we veel aantrekke-
lijke aanbiedingen en concepten. Op onze website 
vindt u veel inspiratie en geschikte producten. Bel ons 
als u testproducten wilt aanvragen.

STARTKLAAR

#STAYCONNECTED

Totaal assortiment website

Download productcatalogus

Inspiratie en concepten

https://www.facebook.com/SalomonFoodWorld/
https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/newsletter
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFMjdM8NVu0gQAAAXGiT-gwQrDt1YMAa1VBrXd4TYoztfcB51z_ixMFAI6qHHrnTSnK9OR48ZBFU98h4RTh2cPfTv5tmgTQn5bMMiuakmEOebtL86l6ijERG9Fv6eqSImq0D4Q=&originalReferer=https://www.salomon-foodworld.com/de/sortiment/hit-unsere-beste-frikadelle&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsalomon-foodworld%2F%3FviewAsMember%3Dtrue
https://www.youtube.com/channel/UCYXgOgMg33sP4l2I03YKj2w
https://www.instagram.com/salomonfoodworld/
https://www.salomon-foodworld.com/nl/sortiment
https://www.salomon-foodworld.com/nl/info/downloads
https://www.salomon-foodworld.com/nl/themenwelten
https://www.salomon-foodworld.com/nl
https://www.salomon-foodworld.com/nl/unternehmen/kontakt-und-anfahrt
mailto:office-int@salomon-foodworld.com?subject=Onderwerp:%20mijn%20aanvraag%20om%20informatie%20over%20'samen%20opnieuw%20beginnen'%20&body=Goedendag,%0D%0A%0D%0AHartelijk%20dank%20voor%20uw%20de%20info%20die%20ik%20in%20uw%20folder%20heb%20gelezen.%20Ik%20zou%20nog%20graag%20meer%20info%20willen%20over…
tel://0889953549

