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EI SALADES
50746 BOEREN EI 1 kg
Oer-Hollandse salade op een basis van salademayonaise
met grof gesneden ei met dooier, kruiden en specerijen.
50748 EI BIESLOOK 1 kg
Salade op een basis van salademayonaise, verrijkt met
Madraskerrie en specerijen. Verfijnd met het frisse groen
van bieslook en blokjes ei met dooier.
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50786 WALDORF 1 kg
	Luchtige salade in een salademayonaise met crème
fraîche als extra toevoeging. Verrijkt met pikante selderij,
mandarijnen, ananas, appel en fijngehakte noten.
50725 SELLERIE 1 kg
Lichte salade op een basis van yoghurt en mayonaise met
blanke reepjes knapperige knolselderij, gemarineerde ui
en kruiden.

14

Koude sauzen
Warme sauzen
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Kijk ook op biezefoodservice.nl
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1. BROOD & TOAST SALADES

KIP SALADES
50835 BRETONSE KIP 1 kg
Salade van grove stukken kip in een salademayonaise.
Op smaak gebracht met kruiden en een mix van verse
prei, paprika en appel.
		
50078 KIP-KERRIE 2 kg
50717 KIP-KERRIE 1 kg
Salade van malse stukjes kip met een speciale salademayonaisesaus, verrijkt met Madraskerrie en kruiden.
50782 KIP-SATÉ 1 kg
Salade van malse stukjes kippenborstfilet in satésaus,
op smaak gebracht met witte kool, sambal, kruiden en
specerijen.
NIEUW

50747 KIP MARRAKESH 1 kg
Salade met malse kip en stukjes vijg in een typisch
zoetpittige saus met ras-el-hanout. De smaaksensatie
uit Marokko!

VIS SALADES
50720 GARNALEN 1 kg
Salade van Noorse garnalen in een zachtroze
salademayonaise, met ei en surimi.
50716 HARING IN DILLESAUS 1 kg
Salade van zachte haringhapjes zonder vel in een kruidige
dille-salademayonaise, met mildpikante augurkreepjes.
50779 HARING ROOD 1 kg
Klassieke salade overgoten met een salademayonaise.
Rijkelijk gevuld met gemarineerde mootjes haringfilet,
rode bietjes, ui en appel.
50729 KRAB 1 kg
Salade in een zachtzure salademayonaise, verrijkt met
surimi, krabmeat, ei en tomatenpuree.
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50713 TONIJN 1 kg
Salade in een romige salademayonaise. Gemaakt van
zachte tonijn in een zoetzure groentegarnituur, zoals
augurk en wortel.
50788 ZALM 1 kg
Salade van gepocheerde zalm op basis van
salademayonaise met ei en diverse specerijen.

VLEES SALADES
50714 HOLLANDSE VLEES 1 kg
Salade overgoten met een heerlijke gekruide
salademayonaise. Rijkelijk gevuld met vleesworst en
frisse stukjes augurk.

KIP SALADES*
51027 SPAANSE KIP 1 kg
Licht pikante salade met malse stukjes kipfilet in
Andalouse saus.
51032 KIP CURRY 1 kg
Rijk gevulde kip kerriesalade met malse stukjes kipfilet,
lekker pittig gekruid met een zoete toets van appelmoes.

VLEES SALADES*

VEGETARISCHE SALADES*

51026 HAM PREI 1 kg
Frisse salade met ambachtelijke hamblokjes en verse prei
en selderij.

51035 BRUSCHETTA TOMAAT 1 kg
Salade met de beste Roma tomaten,  lekker gekruid met
basilicum waardoor de frisse Zuiderse smaak goed
doorkomt.

51033 BEENHAM MOSTERD 1 kg
Salade met ambachtelijke beenhamblokjes en verrijkt
met Ancienne mosterd.
51034 KEBAB 1 kg
Salade met stukjes kebabvlees, afgemaakt met een
rijk kruidenpalet waardoor de pittige smaak goed tot z’n
recht komt.
51058 PITA 1 kg
Salade met stukjes pitavlees en groenten zoals paprika en
ui; gekruid met sambal voor de pikante toets.
51056 CRISPY BACON 1 kg
Een verrassende salade met stukjes gebakken bacon en
stukjes ei in een licht pikante saus.

51057 DELUXE CHICKEN & BACON 1 kg
	Salade met stukjes gebakken bacon en stukjes ei, extra
verrijkt met stukjes malse kipfilet in een licht pikante saus.
51028 KIP HAWAI 1 kg
Licht zoete salade met een verrassende combinatie van
malse stukjes kipfilet en ananas, perzik en peer.

VIS SALADES*
51022 VIS MSC 1 kg
Naturel vissalade met Alaska Pollack uit duurzame
vangst licht gekruid op smaak gebracht.
51049 ZALM PACIFIC MSC 1 kg
Kwaliteitssalade van duurzaam gevangen vis met
gekookte wilde zalm en Alaska Pollack in een romige saus.

Kijk ook op biezefoodservice.nl
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2. MAALTIJD SALADES
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Maaltijd salades
AARDAPPEL SALADES
50701 AARDAPPEL 1 kg
50306 DEUTSCHER KARTOFFEL 3 kg
50706 AARDAPPEL 5 kg
Aardappelsalade op basis van een salademayonaise.
Volgens ambachtelijk Duits recept bereid met schijfjes
aardappel, ui, peterselie en diverse kruiden.
50520 HANSA KARTOFFEL PETERSELIE 5 kg
Originele Duitse aardappelsalade met een fijne
structuur. Op smaak gebracht met peterselie,
mierikswortel en diverse specerijen.
50308 HUZAAR 3 kg
Pure Hollandse salade met blokjes aardappel en stukjes
cornedbeef. Kleurrijk gevuld met diverse groenten en
fruit, zoals zilverui, wortel, augurk, erwten en appel.
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PASTA SALADES

WERELDSE SALADES*

50301 LUNCH 3 kg
Luchtige aardappelsalade met verse roomyoghurt.
Gevuld met diverse frisse soorten groenten, zoals augurk,
wortel, selderij, ui, prei en erwten.

50530 PASTA MEDITERRAAN 3 kg
Rode pastasalade op basis van tomaat. Rijk gevuld met
paprika en prei, verfijnd met een mix van verrassende
specerijen.

53041 TABOULÉ ORIENTAL 1 kg
Couscoussalade uit de Marokkaanse keuken met
groenten, kruiden, munt en rozijntjes.

50303 RUNDVLEES 3 kg
Ambachtelijke salade van krachtig rundvlees, verwerkt
in een basis van blokjes aardappel. Rijkelijk gevuld met
augurk, zilverui, erwten en worteltjes.

50532 PASTA PESTO 3 kg
Groene pastasalade op basis van pesto, met smaakvolle
zongedroogde tomaten.

53042 TABOULÉ BOMBAY 1 kg
Couscoussalade met milde kerriesmaak verrijkt met
groenten, kruiden en het zoete van abrikozen en
rozijntjes.    

50529 PASTA KNOFLOOK 2 kg
Italiaanse spirellipasta met knoflook en olie, verfijnd met
groene kruiden.

53044 QUINOA 1 kg
Quinoasalade verrijkt met cranberries, groenten,
kikkererwten, rozijntjes en linzen.

50307 ZALM 3 kg
Grove salade, rijk gevuld met de fijnste ingrediënten,
zoals zalm, wortel, augurk en zilverui.

NIEUW

NIEUW

Kijk ook op biezefoodservice.nl

53045 PAREL COUSCOUS 1 kg
Parelcouscous met een lichte kruidendressing en frisse
gegrilde groenten.
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3. RAUWKOST SALADES
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Rauwkost salades
GROOT VERPAKKINGEN
23052 4 JAARGETIJDEN 3 kg
23152 4 JAARGETIJDEN 1 kg
Verrassende rauwkostsalade in een mildfrisse dressing
met prei, wortel, ui, komkommer en selderij.

23040 KOMKOMMER ROOM 3 kg
23140 KOMKOMMER ROOM 1 kg
Hollandse salade in een romige dressing met knapperige
schijfjes komkommer. Verrijkt met kruiden zoals dille.

23053 AMERICAN COLESLAW 3 kg
23153 AMERICAN COLESLAW 1 kg
Frisse salade in een romige dressing met een mildzoete
combinatie van verse witte kool en wortel.

23033 KOMKOMMER NATUREL 3 kg
Rauwkost salade in een friszure dressing met dunne
schijfjes komkommer.

23031 BALKAN MIX 3 kg
Bontgekleurde rauwkostsalade in een friszure dressing
met onder meer witte kool, paprika, augurk, maïs en
zilverui. Op smaak gebracht met authentieke specerijen.
23045 CARAÏBISCHE RAUWKOST 3 kg
Tropische rauwkostsalade in een lichtzoete dressing met
witte kool, paprika en maïs.
23043 DRIE-BONEN-MIX 3 kg
Verrassende creatie van groene en gele sperziebonen,
kidneybonen en specerijen.
23032 FARMER 3 kg
23132 FARMER 1 kg
Frisse salade op basis van een milde dressing. Rijkelijk
gevuld met ananas, witte kool en wortel.
23047 GEMENGDE RAUWKOST 3 kg
Rauwkostsalade in een zachtzure dressing met
knapperige witte kool, wortel, paprika.
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23039 GRIEKSE WITTE KOOL 3 kg
23139 GRIEKSE WITTE KOOL 1 kg
Frisse witte koolsalade, op smaak gebracht met
authentieke Griekse kruiden.

23034 MAÏS 3 kg
Rijkgevulde salade in een mildfrisse dressing met maïs,
paprika, augurk, ui, kruiden en specerijen.
23050 MEXICO 3 kg
Frisse salade in een romige dressing. Rijkelijk gevuld met
kidneybonen, augurk, maïs, wortel, zilverui en paprika.
23044 OOSTERSE RAUWKOST 3 kg
Pikante Oosterse salade in een kerriedressing met taugé,
bamboespruiten, Chinese paddenstoelen,
waterkastanjes en peultjes.
23035 RODE KOOL 3 kg
Frisse salade met een zoetzure smaak op basis van rode kool.
23036 WITTE KOOL 3 kg
Zoetzure salade op basis van knapperige witte kool.
23037 WORTEL 3 kg *
Frisse zoetzure salade op basis van fijne wortelreepjes.
23065 TOMAAT-KOMKOMMER 3 kg **
Verse blokjes tomaat en verse blokjes komkommer
aangevuld met rode paprika en ui in een mildzure dressing.

Kijk ook op biezefoodservice.nl
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3. RAUWKOST SALADES

Stoofgerechten
PORTION PACK

KIPPENVLEES

27053 AMERICAN COLESLAW 8 x 0,1 kg
Frisse salade in een romige dressing met een mildzoete
combinatie van verse witte kool en wortel.

40520 KIP PILAV 2,5 kg
41521 KIP PILAV 1 kg
Stukjes kipfilet in een tomatensaus met stukjes zoete
perzik, ui en champignon.

27032 FARMER 8 x 0,1 kg
Frisse salade op basis van een yoghurtdressing. Rijkelijk
gevuld met witte kool, wortelen en knolselderij.
27033 KOMKOMMER 8 x 0,1 kg
Rauwkost salade in een friszure dressing met dunne
reepjes komkommer.
27044 OOSTERSE MIX 8 x 0,1 kg
Pikante Oosterse salade in een kerriedressing met witte
kool, selderij, bamboespruiten, stokzwammen en wortel.
27036 WITTE KOOL MIX 8 x 0,1 kg
Friszure salade op basis van knapperige witte kool,
komkommer, maïs en wortel.
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40540 KIP SATÉ 2,5 kg
41540 KIP SATÉ 1 kg
Stukjes kip in een satésaus met ui en knoflook. Op smaak
gebracht met sambal.
40500 KIPPEN RAGOUT 2,5 kg
41500 KIPPEN RAGOUT 1 kg
Romige saus met champignon en grove stukken
malse kip.

PAARDENVLEES
40480 HONGAARSE GOULASH 2,5 kg
Paardenvlees gestoofd in een tomaten-paprikasaus met
ui en paprika.
40400 LIMBURGS ZUURVLEES SPECIAAL (WIT) 5 kg
Paardenvlees (49%) in een saus met ui, tomatenpuree,
appelstroop, kruiden, specerijen, met een frisse
zoetzure smaak.
40420 LIMBURGS ZUURVLEES NORMAAL (ROOD) 5 kg
Paardenvlees (35%) in een saus met ui, tomatenpuree,
appelstroop, kruiden, specerijen, met een frisse zoetzure
smaak.
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Kijk ook op biezefoodservice.nl
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4. STOOFGERECHTEN

RUNDVLEES

OVERIG

40320 BOEUF BOURGUIGNON 2,5 kg
Rundvlees in een rode wijnsaus met een garnituur van
zilverui, champignon en spekreepjes.

40630 GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS 2,5 kg
Gehaktballetjes in tomatensaus met ui, tomaat en
tuinkruiden.

40450 HOLLANDSE HACHEE 2,5 kg
Rundvlees in een hartige saus met ui en specerijen, met
een romige smaak.

WILD**

40490 HONGAARSE GOULASH 2,5 kg
41490 HONGAARSE GOULASH 1 kg
Rundvlees gestoofd in een saus met ui, champignon,
paprika, tomatenpuree en specerijen.

 ijdens het wildseizoen, van 15 oktober tot 31 december,
T
zijn er verschillende wildproducten beschikbaar.
 oor meer informatie en ons actuele assortiment
V
verwijzen wij u graag naar onze website:
biezefoodservice.nl

40460 LIMBURGS STOOFVLEES 2,5 kg
Runderstoofvlees in een bruine fond met kruiden,
specerijen, mosterd en ui, met een lichtzoete smaak.
40430 LIMBURGS ZUURVLEES 2,5 kg
41430 LIMBURGS ZUURVLEES 1 kg
Rundvlees gegaard in een zoetzure saus met kruiden,
specerijen, ui, appelstroop, suiker en natuurazijn.
40440 VLAAMS STOOFVLEES 2,5 kg  
Rundvlees gegaard in een hartige saus met kruiden,
specerijen, suiker en mosterd.

VARKENSVLEES
40980 BOLOGNESESAUS MET VLEES 3 kg
Originele Mediterrane saus op basis van tomatenpulp.
Gevuld met geruld gehakt en ui.
40600 BABI PANGANG 2,5 kg
Reepjes varkensvlees in een originele saus. Gevuld met
groenten als taugé, witte kool, wortel en paprika.
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Kijk ook op biezefoodservice.nl
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5

Sauzen
KOUDE SAUZEN

WARME SAUZEN

50410 KNOFLOOK 5 kg
50795 KNOFLOOK 1 kg
Dikke knoflooksaus met een romige smaak en een pittig
karakter door de stukjes knoflook.

40810 CHAMPIGNON-ROOM 1 kg
Volle, romige saus met champignons.

50794 RAVIGOTTE 1 kg
Romige saus met stukjes augurk en ui, op smaak
gebracht met diverse kruiden en specerijen.
50792 TZAZIKI 1 kg
Traditionele Griekse saus op basis van kwark en yoghurt,
verrijkt met komkommerreepjes en knoflook.

40991 SATÉ 5 kg
40910 SATÉ 3 kg
Stevige saus op basis van pindakaas. Op smaak gebracht
met sambal en ketjap.
40840 STROGANOFF 1 kg
Saus volgens authentiek recept, ruim gevuld met paprika,
champignon en ui. Op smaak gebracht met diverse
kruiden.

BIEZE FOODSERVICE, FOOD FOR PROFESSIONALS
Passie, creativiteit & inspiratie
Bieze Foodservice is specialist op het gebied van (koel)verse producten voor de professionele
markt. Wij willen dé inspiratiebron zijn voor onze klanten. Wij verkopen niet enkel het product:
wij doen meer. Wij zijn uw partner op het gebied van koelverse kwaliteitsproducten!
Met onze producten en de talloze variaties spelen wij in op uw behoeften/vragen. Wij willen u
iets extra’s bieden: uw behoeften kunnen heel breed zijn, de ene professional heeft behoefte
aan meer tijd voor creativiteit. Een ander wenst een gegarandeerd constante receptuur.
Ook kunnen wij u met onze producten en diensten voorzien in uw behoeften aan kortere
bereidingstijden, gebruiksgemak, onderscheidend vermogen of een minimale opslag. Op de
juiste manier inspelen op pieken en dalen, kloppende calculaties: zo zijn er talloze voorbeelden
die u bezig houden tijdens het ondernemen en waar wij u graag mee helpen!
Onze producten zijn afgestemd op professioneel gebruik in de sectoren: Horeca, Catering en
Versspecialist.

40930 ZIGEUNER 3 kg  
Saus op basis van tomatenpuree, ui, paprika en knoflook.

januari 2019
Uitsluitend gekoeld bewaren bij +2˚C tot +7˚C.

* Bestel artikel
** Seizoensartikel
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Algemene verkoopvoorwaarden Bieze B.V. zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
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Food for Professionals.

Bieze B.V.
Galvanistraat 16  
3861 NJ Nijkerk

Postbus 1101  
3860 BC Nijkerk
Nederland / Pays-Bas

T
F

+31 (0)33 24 75 912
+31 (0)33 24 60 999

E
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info@biezefoodservice.nl
www.biezefoodservice.nl

