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Finesse op elk bord
VINAIGRETTES DIE INSPIREREN VOOR HEERLIJKE GERECHTEN



   

new

Unieke smaak, 
voor elk gerecht
Geef extra pit en smaak aan elk gerecht met onze 

verrassende vinaigrettes. Honingzoet of fris en 

kruidig? Ontdek ons groot aanbod vinaigrettes en 

varieer eindeloos. Voor welke smaak ga jij?

Vinaigrettes  
met power
• Romig geëmulgeerde vinaigrettes die vlot te naperen zijn.

• Bereid met de fijnste Vandemoortele-olie.

• Deels kant-en-klaar afgewerkt.

• Met eigeel van eieren van kippen met vrije uitloop.

• Werk af naar eigen inspiratie.

• Serveer koud, geef extra pit aan salades of koude en warme 

gerechten.

Het geheim van elke 
saladbar? De perfecte 
vinaigrette!

Onze toppers nu 
ook in handige 
portieverpakkingen!

INSPIRATIE

INSPIRATIE

INSPIRATIE



new

new

new

classic

yogorette world

assortiment

• Fijne maar neutrale basisvinaigrette. 
• Op basis van plantaardige olie en 

Dijonmosterd. 
• Naar eigen creativiteit opwaarderen met 
kruiden, specerijen of honing.

Basis Vinaigrette

20 ML  
401723
2 L 
516

• Kruidenvinaigrette met verfijnde smaak 
van bieslook. 

• Onmisbaar bij gemengde salades, rauwkost 
en vis- of vleesschotels.

Bieslook Vinaigrette

40 ML  
401724
750 ML 
73000058
2 L 
4246

• Unieke romige vinaigrette met mosterd 
en kruiden. 

• Verrijkt elke visbereiding (koud of warm) en 
alle grillades.

• Ideaal als dipsaus bij mosselen.

Mosterd Vinaigrette

40 ML  
401727
2 L 
4367

• Unieke en subtiele harmonie van honing 
en Dijonmosterd. 

• Ideale combinatie bij fijne vleeswaren, 
lamsvlees of geitenkaas.

Honing - Mosterd Vinaigrette

20 ML  
73000132
2 L  
401360

Vinaigrette Met Olijfolie

2 L  
6646

Yogorette

750 ML  
73000057
2 L 
7281

Balsamico Vinaigrette

750 ML  
73000055

Yogorette Paprika

750 ML  
73000059

Framboos - Sjalot Vinaigrette

750 ML  
73000054

Italian Vinaigrette

2 L  
3875

Pesto Vinaigrette

750 ML  
73000056

Thousand Islands Vinaigrette

20 ML  
73000130
2 L  
4317

• Romige vinaigrette met zuiders 
temperament. 

• Verrijkt met 9% olijfolie. 
• Geeft een zonnig accent aan mediterrane 
klassiekers.

• Verfijnde en lichtromige witte vinaigrette. 
• Met 19% yoghurt en een vleugje honing.
• Ideaal als verfrissing voor luchtige zomerse 
slaatjes of als dip bij rauwe groentjes.

• Heerlijke smaak. 
• Uiterst laag calorie- en vetgehalte.
• Ideaal bij carpaccio, tomaat/mozzarella, 
slaatjes.

• Lekkere, overheerlijke en lichte vinaigrette. 
• Met paprika, yoghurt en een vleugje 

tomaat.
• Ideale smaakmaker voor zomerse 
pastasalades en gegrilde gerechten.

• Trendy en lichte vinaigrette 
• Frisse smaakcombinatie van framboos 
en sjalot.

• Ideaal bij koude visgerechten, gerookte 
eend of kip. 

• Uitmuntende basisvinaigrette met licht 
zurig frisse smaak. 

• Maak zelf talloze romige groentesausjes 
door verse fijngehakte kruiden en 
specerijen toe te voegen.

• Italiaanse vinaigrette met pesto, look en 
olijfolie. 

• Ideaal om zuiders getinte grillades 
of pastagerechten dat typische 
‘trattoriagevoel’ te geven.

• Getomateerde vinaigrette met kruidige 
licht zuurzoete noot. 

• Heerlijk bij schaaldieren, garnalen of warme 
visgerechten. 

• Verrassend bij gemengde groentevariaties.

• Overheerlijke vinaigrette met sojasaus 
• Geeft een oosters tintje aan jouw 
bereidingen.

• Afgewerkt met gember en citroensap.

• Romig oosters geïnspireerde vinaigrette. 
• Bereid met kerriepoeder en subtiel op 
smaak gebracht met kokosmelk, koriander 
en citroengras.

• Smaakbegeleider bij salades en 
stoofschotels.

• Must have bij tal van salades op basis van 
kip, vlees of vis. 

• Ideale dressing op belegde broodjes of als 
dipsaus bij warme of koude hapjes.

Thai Soy Vinaigrette

750 ML  
73000060

Indian Curry Vinaigrette

750 ML  
73000062

Caesar Vinaigrette

20 ML  
73000131
750 ML  
73000091



SOCIAL CATERING

Een heerlijke 
vinaigrette, onmisbaar 

bij een frisse salade! 
Serveer een mooi 

aanbod smaken en 
laat je klanten zelf 

hun favoriet kiezen.

TIP  Creëer een originele saladebar: de 
perfecte vinaigrette naast elk type 
salade

De 2 L  
vinaigrette-

fles past in de 
Vandemoortele 

dispenser.  
perfect om te 

doseren!

Portie- 
verpakkingen 

‘on the go’, 
gebruiks-
klaar en 

verzorgd!



INSPIRATIE

De gouden  
regel voor  

een perfecte 
salade? 

Dresseren!

Laat je  
inspireren  
door het 

moment! Kies 
je vinaigrette 
en werk af met 

smaken naar 
keuze

TIP Gebruik een knijpflesje 
om borden piekfijn te 
dresseren

TIP Voeg extra ingrediënten 
toe en creëer je 
‘vinaigrette van de chef’

commerciële CATERING

Groots in mogelijkheden, verfijnd in smaak ...  
Giet je vinaigrette over in praktische 
doseerflesjes en werk elk gerecht piekfijn af.



broodjeszaak

Hoe je de beste broodjes of 
salades serveert? Creëer crunch, 

verras met een stevige bite en 
werk af met een verfrissende 

vinaigrette. Makkelijk!

TIP De flesjes van 750 ml liggen  
makkelijk in de hand, ideaal  
voor de afwerking van broodjes

Handige 
doseerpomp  

voor de  
2 L-flessen 



event catering

Dé garantie 
voor een perfect 
evenement: onze 
vinaigrettes, 
vakkundig 
bereid met 
Vandemoortele® 
kwaliteitsolie.

TIP Hou prijs en voorraad perfect  
onder controle met individuele 
porties

Varieer  
met de  

750 ml-flesjes  
in een  

handige  
display

INSPIRATIE



Scan de QR code en ontdek  

de volledige bereiding  

van deze heerlijke recepten.

frisse ideeën  
om je te inspireren

 
Vietnamese Carpaccio  

met Thai soy Vinaigrette

Pilav met Okra, noten en pitten  
met Framboos-sjalot Vinaigrette

 
Köfte (lamsgehakt spiesjes) 

met Yogorette

Vegetarische burger 
met Italian Vinaigrette

 
Tomaat vegan mozzarella 
met Balsamico Vinaigrette

Frisse kalfszwezeriken 
met Bieslook Vinaigrette
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