
Gourmet Salades
De Pol 35, 7581 CZ Losser
Postbus 182, 7580 AD Losser 

info@gourmet-salades.nl
www.gourmet-salades.nl

040 WT_Folder_Gourmet_219x297_2.indd   1-2 29-12-15   16:04



ResPeCt vooR het PRoDuCt

Bij Gourmet Salades denken we vanuit uw keuken. Ingrediënten worden zorgvuldig 

geselecteerd, vers gesneden en bij binnenkomst nauwkeurig beoordeeld. Pasta’s 

en peulvruchten wellen en koken we zelf voor de perfecte bite. Dressing wordt ter 

plekke op smaak gebracht, per recept. De salades worden met de hand gemengd 

om kwetsbare ingrediënten niet onnodig te beschadigen. Tussentijds is er ruimte 

om te proeven en een receptuur bij te sturen. Dit geeft onze salades de constant 

hoge kwaliteit voor de gast van vandaag of de groep van morgen. 

De LekkeRste  
sALADes

Bij Gourmet Salades maken we al ruim 40 jaar salades. 

Dus we weten hoe je de lekkerste salades maakt. Door 

intensieve samenwerking met onze klanten en het tijdig 

inspelen op trends in de markt blijven we werken aan een 

passend assortiment. Vers, duurzaam en vakmanschap 

zijn hierbij de sleutelwoorden.

ALtijD een tevReDen gAst

Tevreden gasten aan het einde van de dag en relatieve rust en 

controle in de keuken zijn, dag in dag uit, belangrijke drijfveren voor 

het team in de keuken. Gasten laten genieten van lekkere gerechten 

en voldoende variatie zijn hierbij de uitdagingen. Zeker ook voor 

verse salades. Met soms onverwacht een groot aantal gasten in het 

restaurant die snel bediend willen worden. Gourmet Salades wil een 

volwaardig lid zijn van uw keukenbrigade. Samen werken we aan 

salades die van een gast een tevreden gast maken.

040 WT_Folder_Gourmet_219x297_2.indd   3-4 29-12-15   16:04



Gourmet Salades
De Pol 35, 7581 CZ Losser
Postbus 182, 7580 AD Losser 

info@gourmet-salades.nl
www.gourmet-salades.nl

040 WT_Folder_Gourmet_219x297_2.indd   1-2 29-12-15   16:04



 
   Peulvruchten in Thaise dressing 
   Dé ster op het bord. De licht romige smaak van de   
   edamame werkt goed met de traditionele Thaise  
   smaken. 
  
   Verpakking:         1,5 kg 
     
 
 

 
Mexicaanse Bonensalade 
Breng je gasten in zomerse sferen met deze friszoete 
en lichtpittige salade. Lekker bij vis of als 
maaltijdsalade verrijkt met kip. 
 
Verpakking:         1,5 kg 

 
 
 

   Orzo Paella Salade  
   Een smaakvolle pastasalade, geïnspireerd op de   
   kruidige paella’s van Spanje. De salade heeft een  
   Italiaanse twist, door het gebruik van orzo.   
 
 
   Verpakking:        1,5 kg 
     
 

Mediterraanse Bulgur 
Haal de zon in huis! De bulgur dient als stevige basis 
voor de smaken van abrikoos, paprika en ras el 
hanout. Deze salade is heerlijk in combinatie met 
gegrilde kip of lamsvlees. 
  
Verpakking:         1,5 kg 

 


