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DE TOEKOMST 
IS URBAN
De groei en uitbreiding van de stad verandert onze leefomgeving en  
manier van leven: mobiel, digitaal, globaal en altijd verbonden -  
dat kenmerkt het leven van millennials en generatie Z. Hierbij hoort ook: 
een blijvend veranderde blik op voeding en nieuwe eetculturen!

NIEUW EN COMPLEX
Er zijn veel nieuwe gastronomische markten en  
mogelijkheden te ontdekken als u ervoor openstaat.  
Ga jij de uitdaging aan?

ONTDEK DE  
3 RELEVANTE  
PIJLERS

URBAN 
COMMUNITY
Naast de socializing-factor kreeg eten ook een tweede dimensie: delen. We komen 
graag bij elkaar om samen te eten en te 
genieten van allerlei lekkers - in het echt én online. De eettafel is de tweede woonkamer geworden en eten een communicatiemiddel. Voor u biedt dit veel kansen!

EEN NIEUWE  
EETCULTUUR VRAAGT 

 OM NIEUWE PRODUCTEN 
EN IDEEËN

Ontdek innovatieve fingerfoods,  
nieuwe productoplossingen  
en een frisse styling voor uw  

urban food-concept. Ontdek de 

URBAN TASTE

URBAN KITCHEN 
De multiculturele diversiteit van de  

internationale keuken is populairder dan 

ooit. Voor u is dit een kans om nieuwe 

producten en een scala aan recepten 

aan te bieden. Met een glansrol voor de 

nieuwe veelzijdige Mini-Meals!

URBAN
SFEER
Het leven in de stad heeft natuur 
nodig als tegenhanger. 
Speel in op dit verlangen met 
veel planten, groen en een 
tuingevoel à la urban gardening. 
De huisgemaakte en authentieke 
look van de gerechten zorgt 
voor een gezellige gastronomische 
sfeer.
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URBAN TASTE =
SNACKS AND 
THE CITY

BENT U 
KLAAR 

VOOR HET 
SUCCES?

NIEUWE 
CONCEPTEN - 

NIEUWE 
KANSEN!

*  Bron: Omzetcijfers 2012-2019; GV-Panel.
** Bron: YE april 2019; CREST, npdgroup Deutschland GmbH.

NEW BREAKFAST 

Ontbijten buiten de deur is populair! En het kan 
ook best uitlopen tot een brunch. Want het 
nieuwe ontbijten is fl exibel, individueel, casual en 
internationaal. 

 >  Met All-Day-Breakfast tot in de middag 
nodigt u uw gasten uit om langer te blijven 
en trekt u nieuwe gasten

 > Bied ontbijt ook to-go aan

SHARING

Eten is lifestyle! Gasten willen een wij-ervaring 
delen met vrienden - zowel aan tafel als via
sociale media. En de juiste styling maakt het nog 
aantrekkelijker.

 >  Bied diverse gerechten in kleinere porties 
aan om te delen en te proeven

 >  Uw gerechten worden ‘instagrammable’ als 
u ze aantrekkelijk presenteert

BETTER SIDE DISH & BEZORGING

Twee trends waarin u zich zeker moet verdiepen! 
Iedereen heeft het over de Better Side Dishes – 
de betere bijgerechten. En de bezorgsector droeg 
sinds 2017 een omzetgroei van 16�%** bij. 

 >  Verhoog uw omzet met aanbiedingen in het 
segment van de Better Side Dishes

 >  Een lucratieve extra business: Bezorgplatforms 
en -apps

In het moderne stadsleven bestaan vaste etenstijden 

nauwelijks nog. U eet als je honger hebt, zin hebt in iets 

specifi eks of tijd hebt. All day snacks is dus ook een 

grote trend - u eet ze onderweg of samen met vrienden, 

als er iets te vieren is!

Snacking, sharing, socializing – in de nieuwe urban food-

cultuur past fi ngerfood perfect! De omzetgroei 

van meer dan 25%* in de out-of-home markt (sinds 2015) 

biedt u enorm veel kansen: fi ngerfood bij alle gelegenheden, 

op elk moment van de dag, in wisselende porties, aan tafel 

en to-go, als hoofdmaaltijd of als bijgerecht…

EEN PAAR VAN DE 
VELE MOGELIJKHEDEN!
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KANSEN IN HET 
BREAKFAST- 
SEGMENT

URBAN LIFE SPEELT ZICH BUITEN AF! 
Door de veranderende arbeidsmarkt verandert ook de manier waarop 
we onze dag indelen: er is geen tijd om te koken, we eten vaker 
buiten de deur dan thuis, vaste eettijden bestaan niet meer. Ontbijt en 
diner groeien steeds meer naar elkaar toe. Breakfast en dinner 
worden één: ‘Brinner’. Ook in tijd en op culinair gebied overlappen de 
twee steeds meer. Moderne, urban ontbijtconcepten beloven 
een goede frequentie en een omzetstijging - of gasten nu comfortabel 
aan de rijk gedekte restaurant-tafel zitten of een eenvoudig 
gerechtje meenemen voor onderweg. Bekijk het ontbijt eens heel anders: 
met een uitzonderlijk snackaanbod en huisgemaakt karakter!
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URBAN SNACKS MET NET DAT BEETJE EXTRA
Ei is niet alleen een must bij het ontbijt, maar voor fl exitariërs en vegetariërs 
een belangrijke bron van eiwitten. Onze mini’s zijn handig en veelzijdig 
in gebruik als verrassingssnack: bij het ontbijt, brinner of bu§ et. Stijlvol en 
anders, maar toch klein en handig!

BREAKFAST-
MINI’S MET EEN 
MAXIMAAL 
WOW-EFFECT

VEGETARISCH

• MET ZALM EN ROEREI

• MET DE HAND GEROLD EN GEVULD

• WARM EN KOUD NET ZO LEKKER

MINI TORTILLA EGG & CHEESE

Klein en vegetarisch: een stevige snack van roerei 
gevuld met zongedroogde tomaatjes, knapperige stuk-
jes paprika en kaas. Veelzijdig en overal te gebruiken, 
ook voorgebakken perfect voor uw onbijtbu§ et.

• HANDGEROLDE ONTBIJTSNACK

•  IDEAAL VOOR EEN BUFFET OF ALS TUSSEN-
DOORTJE

• WARM EN KOUD NET ZO LEKKER

BEREIDING

ARTIKEL  85  093  00  3 ×  1,0 kg = 3,0 kg (1,0 kg = 30 – 35 stuks)

MINI WRAP SALMON & EGG

De ontbijtklassier, maar dan de luxe versie: met roerei, 
zalm en spinazie in een handige mini-wrap. 
De beste ingrediënten, en door de huisgemaakte look 
ook aantrekkelijk voor uw bu§ et of als tussendoortje.

GEGAARD

BEREIDING

ARTIKEL  85  095  00  2 × 1,19 kg = 2,38 kg (1,19 kg = 34 stuks)
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BREAKFAST
ALL DAY
LONG!
SOCIAL, CASUAL & INTERNATIONAL: 
Wie buiten de deur ontbijt, is vaak op zoek naar 
interactie en gezelligheid. Denk groot: zonder 
uw gasten culinaire grenzen op te leggen. 
Voeg een aantal internationale toppers toe aan 
uw ontbijtmenu!

COMBINEER BRUNCH MET EEN INTERNATIONALE KEUKEN EN URBAN LEEFSTIJL
Zoet, kruidig, hartig, Amerikaans, Mexicaans, Frans - combineer naar hartelust en gebruik 
onze producten in uw recepten voor een uniek ontbijtmenu!

NACHOS 
LEMON SPICE
Artikel  84 743 00

HOMESTYLE 
BURGER, 150�G
Artikel 84 941 00

BRIOCHE 
BURGER BUN
Artikel 84 883 20

HOMESTYLE 
CHIK’N® FINGERS 
BUTTERMILK 
Artikel 85 088 00

GUACAMOLE CLASSIC 
EXTREME SUPREME
Artikel 84 741 00

WRAP TORTILLA 
TRADITIONAL PLAIN 
30 CM
Artikel  84 857 00

URBAN BREAKFAST ONLINE:
Alle recepten en nog 

meer tips en ideeën vindt u op
www.salomon-foodworld.com/breakfast
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MAKKELIJK IS HET MOTTO, 
Mensen willen iets snels voor onderweg, maar 
het moet wel lekker en afwisselend zijn. 
Zorg daarom voor een paar echte allrounders 
op uw ontbijtmenu!

BREAKFAST –
ON THE GO!

COMBINEER GENIETEN MET MOBILITEIT
Creëer individuele oplossingen met onze 
producten en verpakkingen, die veelzijdig
kunnen worden aangepast.

MEAT SELECTION KNUSPER 
SCHNITZEL CHIK’N®, 120 G
Artikel 84 645 00

CRISPY CHIK’N® FINGERS
Artikel 84 775 00

MEAT SELECTION 
MINI SCHNITZEL
Artikel 56 736 00

WRAP TORTILLA 
TRADITIONAL PLAIN 30 CM
Artikel 84 857 00



14 15

BETTER 
SIDE DISH & 
BEZORGING

NIEUWE MARKTEN EN TRENDS BIEDEN  
KANSEN OM TE ONDERSCHEIDEN 

Maak gebruik van de populariteit van de Better Side Dishes  
om uw menu te upgraden en een hogere omzet te 

genereren. Profiteer ook van de nog steeds groeiende 
bezorgmarkt: deze markt biedt extra mogelijkheden, 

opent nieuwe verkoopkanalen en biedt u de kans om optimaler 
gebruik te maken van uw keuken. Overtuig uzelf op alle 

vlakken en profiteer van onze innovatieve fingerfood-ideeën!
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BEREIDING

ARTIKEL  84  933  00  6 ×  1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 70	–	80 stuks)

BEREIDING

ARTIKEL  84  9 14  00  6 × 1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 31 – 35 stuks)

• UNIEKE SNACKS IN RINGFORMAAT

• FUSION VAN MOZZARELLASTICK EN UIENRING

•  VEELZIJDIG: OM TE DELEN, VOOR ONDERWEG, 
ALS TOPPING

MOZZARELLA ONION RINGS

Een bestseller die twee lekkernijen combineert: milde 
mozzarella en pikant-zoete uienringen in een 
knapperig jasje! Veelzijdig en perfect als Better Side 
Dish, snack, voorafje of topping, voorgebakken.

MOZZARELLA FRIES

Om te delen: knapperig vanbuiten en romig zacht 
vanbinnen. Dit vindt iedereen lekker! De fi jne 
mozzarellasticks zijn gebakken in een onweerstaanbaar 
tempurakorstje. Een nieuw inspirerend gerecht voor 
op je snackkaart of als Better Side Dish, voorgebakken.

•  UW GARANTIE VOOR EEN BETERE MARGE – 
MINDER INGREDIËNTEN EN EEN HOGERE OMZET

•  BIJZONDER DUN EN KNAPPERIG

•  SNEL TE BEREIDEN: BINNEN 75 SECONDEN 
KLAAR

De Better Burger heeft de foodsector op 
zijn kop gezet en een nieuwe lijn van 
premium producten op de markt gebracht: 
Better Side Dishes. Deze nieuwe 
trend verovert nu ook de bezorgsector.
Ook bij bezorging is het voor klanten 
belangrijk dat de gerechten afwisselend 
en lekker zijn. Maak een keuze uit ons 
brede assortiment aan fi ngerfood en 
verzeker uzelf van goede recensies van 
klanten - vooral online!

BESTSELLER 
IN EEN NIEUW 
JASJE VEGETARISCH

VEGETARISCH
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KLEINE PORTIES – VEEL POTENTIEEL
Doordat de trend van sharing de horeca bereikt  
heeft, willen gasten graag genieten van nog  
meer: mezze- en tapasgerechten geven gasten de  
gelegenheid om hapjes en smaken van nu uit  
te proberen en precies te bestellen waar ze zin in  
hebben. Met kleine gerechten van hoge 
kwaliteit speelt u in op deze trend en creëert u een  
ongedwongen en gezellige sfeer. De voordelen  
voor u: Met fingerfood en proefmenu’s stimuleert
u gasten nieuwe gerechten, internationale 
specialiteiten en bijzondere smaken te proeven. 
U kunt laten zien wat u te bieden heeft en op 
een slimme manier premium snacks met verse 
ingrediënten combineren.

SHARING & 
SOCIALIZING
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GEGAARD

BEREIDING

ARTIKEL  85  088  00  5 × 1,0 kg = 5,0 kg (1,0 kg = 25 – 40 stuks)

• EXTRA GROVE, KNAPPERIGE KORST

• EXTRA MALS DANKZIJ KARNEMELK

• 100�% KIPPENBORSTFILET

HOMESTYLE CHIK’N® FINGERS 
BUTTERMILK 

Snackfavoriet: de populaire Chik’n® Finger, nu ook 
in de trendy karnemelkversie, met een nog 
knapperiger, grovere korst: alsof-ie thuis is gemaakt. 
Als snack, voorgerecht of bijgerecht trekt deze 
topper zeker nieuwe gasten aan!

URBAN LOVES
HOMESTYLEHOMESTYLE
INSTAGRAMMABLE FOOD 
Is de laatste social media-trend voor u als ondernemer! Foto’s nemen, 
delen, liken – het is allemaal waardevolle gratis reclame voor uw 
zaak. Let daarom goed op hoe uw gerechten worden geserveerd. Met 
een authentieke homemade uitstraling, creatief en kleurrijk, 
met verse ingrediënten op het bord: zo krijgt u zeker een groot bereik.

URBAN SFEER
Zet deze look & feel door en biedt foodies 

een omgeving aan waar ze graag tijd 
willen doorbrengen. Het urban verlangen 

naar de natuur kunt u vertalen naar een 
inrichting met planten, natuurlijke materialen, 

groen- en zandtinten, vergeet daarbij niet 
de gestileerde imperfectie. De 

urban sfeer is het huiskamergevoel, 
maar dan buiten de deur!
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VEGANISTISCH

EEN OVERVLOED
AAN SMAKEN

Echte blikvangers: internationaal, authentiek, 
veelzijdig en voor elk wat wils. Deze mini-
wraps zijn een lust voor het oog én de maag. 
Een premium product voor uw bu§ et of 
snackkaart. De huisgemaakte look maakt de 
mini-wraps erg geliefd, zowel warm als koud 
zeer smakelijk.

• TOPPERS MET EEN WOW-EFFECT

• MET DE HAND GEROLD EN GEVULD

• WARM EN KOUD NET ZO LEKKER

MINI WRAP BBQ CHIK’N®

—  Handgeplukte kippenborstfilet, 
knapperige paprikareepjes

— Kruidige, rokerige BBQ-saus
— Gegaard

BEREIDING

MINI WRAP PULLED JACKFRUIT  85  089  00

 2 × 1,19 kg = 2,38 kg
(1,19 kg = 34 stuks)

MINI WRAP CALIFORNIAN SALSA  85  090  00

MINI WRAP ASIAN VEGGIE  84  803  00

MINI WRAP BBQ CHIK’N®  84  773  00

MINI WRAP SALMON & EGG (P. 9)  85  095  00

MINI WRAP ASIAN VEGGIE

— Knapperige wokgroente met glasnoedels
— Kruidige Aziatische sojasaus

MINI WRAP CALIFORNIAN SALSA

— Bonte groentemix en parelgerst
— Fruitig-pittige salsa

MINI WRAP PULLED JACKFRUIT

—  Pulled jackfruit, het perfecte alternatief 
voor pulled meat

— Kruidige, rokerige BBQ-saus

VEGANISTISCH VEGANISTISCH

ONEINDIG VEEL KEUZE
De internationale keukens bieden een keur aan smaken, op moderne wijze vertaald 
naar handige, handzame snacks: unieke mini-wraps. Als ondernemer doet 
u zo mee met de laatste trends en vervult u de wensen van veeleisende gasten: 
De combinatie van populaire ingrediënten als pulled jackfruit en de unieke 
huisgemaakte look maken van dit gerecht een trendy en creatieve optie voor 
op uw menu. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze ‘inhouse streetfood’-producten? 
Hiermee maakt u zeker indruk op uw gasten!
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EPSALOMON FoodWorld® GmbH

Nordring 13 . D-63762 Grossostheim-Ringheim

Tel  088 9953 549 . Fax 0411 658 105

o�  ce-int@salomon-foodworld.com

SALO MON-FOODWORLD.COM

A Vion Company

=  Vis / schaal- en 
schelpdieren

= Gevogelte = Veganistisch = Vegetarisch
=  Combi-steamer /

oven
= Contactgrill = Merrychef = Friteuse

 =  aanbevolen bereiding

Vind meer producten en 

bijpassende verpakkingen in 

onze productcatalogus! 

salomon-foodworld.com/downloads/sep

P A L L E T I N H O U D A L L E R G E N E N * B E R E I D I N G GROND-
STOF

N O V I T E I T E N
Productnaam Art.-Nr. Eenheid

Colli 
per pallet

Lagen 
per 
pallet

Colli 
per 
laag Gluten Lactose

1.  Mini Tortilla Egg & Cheese  85  093  00
 3 × 1,00�kg = 3,00 kg 

(1,00�kg = 30 – 35 stuks)
160 10 16

2.  Mini Wrap Salmon & Egg  85  095  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 stuks)
120 10 12

3. Mozzarella Fries  84  933  00
 6 × 1,00�kg = 6,00 kg 

(1,00�kg = 70 – 80 stuks)
72 9 8

4. Mozzarella Onion Rings  84  9 14  00
 6 × 1,00�kg = 6,00 kg 

(1,00�kg = 3 1 – 35 stuks)
80 10 8

5. Homestyle Chik’n® Fingers Buttermilk  85  088  00
 5 × 1,00�kg = 5,00 kg 

(1,00�kg = 25 – 40 stuks)
72 9 8

6. Mini Wrap Pulled Jackfruit  85  089  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 stuks)
120 10 12

7.  Mini Wrap Californian Salsa  85  090  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 stuks)
120 10 12

8.  Mini Wrap Asian Veggie  84  803  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 stuks)
120 10 12

9.  Mini Wrap BBQ Chik’n®  84  773  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 stuks)
120 10 12
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*    = bevat glutenhoudende granen en/of melk (incl. lactose)




