Noviteit: Aziatische noedelgerechten nu op een spiesje!
De fingerfoodpioniers van SALOMON FoodWorld hebben de smaak te pakken! De laatste trend
voor de gastronomie: Asia Noodle Sticks. Dat zijn authentieke Aziatische noedelgerechten uit de
wok, maar dan geserveerd als moderne fingerfoodhapjes op een spies. Trend en traditie
aaneengeregen - een feest voor de ogen en de smaakzin maar dan op een geheel nieuwe manier:
the spirit of Asia!
Großostheim-Ringheim
De Aziatische keuken staat bekend als licht, vers en gezond - en sluit qua smaken dus helemaal aan
bij de huidige tijdsgeest. De trendscouts van SALOMON FoodWorld zijn in de traditionele keukens
van China, Thailand en Japan op zoek gegaan naar nieuwe ideeën om in te spelen op het huidige
gezondheidsbewustzijn en de actuele vraag naar to-go snacks en trendy fingerfood. Het unieke
resultaat: de nieuwe innovatieve Asia Noodle sticks.
Handgemaakt, authentiek, ready to heat
Drie van de meest geliefde Aziatische wok-noedelgerechten zijn met de hand op kleine houten
spiesjes gerold: bereid volgens authentiek recept met de traditionele ingrediënten en de typisch
lokale noedelspecialiteiten van het land. Na korte verhitting in de combi-steamer of oven zijn de
kant-en-klare diepgevroren Asia Noodle Sticks direct klaar om te serveren.
Spirit of Asia, verras uw gast:
"Sweet & Sour": Chinese noedelklassieker
Zoetzure saus is voor een Chinees, wat currysaus voor een Duitser betekent: een absolute must en
een klassieker bij uitstek. Maar met de Chinese variant kan veel meer gevarieerd worden. Denk aan
Chinese glasnoedels op een spies met fruitige ananas, rode en groene stukjes paprika in zoetzure
saus. Welkom in het land van de glimlach.
"Teriyaki": Zo smaakt Japan
De glanzende teriyakisaus is ook hier uitgegroeid tot een echte bestseller uit de Aziatische keuken.
De opvallende zoet-kruidige smaak van de saus, verfijnd met geroosterde sesamzaadjes, geeft deze
wokspecialiteit met udonnoedels een bijzonder authentiek aroma. Een betoverende verschijning!
"Pad Thai": Thailands nationale gerecht op een spies
Het nationale gerecht van Thailand verleidt met verfijnd evenwichtige frisse, zoete, scherpe, zure en
zoute smaaknuances. Kant-en-klaar op de spies gedraaid, verenigt dit gerecht typisch Thaise
rijstnoedels met tofu en cashewnoten samen in een klassieke Pad Thai-saus met een vleugje
koriander en chili. De culinaire charme van Thailand!
Meer Aziatische flair & flavour
De nieuwe Noodle sticks vormen een nieuw hoogtepunt in het aantrekkelijke en uitgebreide
Aziatische fingerfoodassortiment van SALOMON FoodWorld. Uit het portfolio met meer dan twintig
producten, overtuigen ook de populaire Dim Sum Mix of Asia Cigars met authentieke recepturen en
topconvenience-kwaliteit. Of het nu als snackmenu, barhap of lopend buffet invulling krijgt - de
toevoeging van deze extra Aziatische flair & flavour maakt gasten enthousiast en waardeert het
productaanbod van iedere restaurateur op.

