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LEGENDA AFBAKINSTRUCTIES
 
 ONTDOOIEN
 
 AFBAKKEN
 
 kort GRILLEN

Vraag je vertegenwoordiger 
voor meer inspiratie of kijk op:

vandemoortele.com/nl-nl/
receptcategorieen

Vragen over onze 

recepten? Interesse

in een demo? 

Alt ijd perfect
gebakken met
Gouda ’ s  Glorie
bakken en bra den!

Burgers & hotdogs 
z ijn niet meer weg 
te denken van de 
menukaart .  In deze 
folder vind je 
e igent ijdse cl a ss ic 
streetfood recepten 
d ie  je d irect op je 
menukaart kan zetten .  

Herbs

Meat

Bread

Cheese

Lettuce

®
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Smokeyburger
Smokeyburger

Ingrediënten
Flaguette (26030) | Runderburger |  
IJsbergsla | Tomaat | Bacon | Heinz Yellow 
Mustard Mild (76006872) | Heinz Smokey 
Baconaise saus (76006315) | Gouda’s Glorie 
Bakken en Braden (412572)

BEREIDING
/ Bak de runderburger rosé in Gouda’s Glorie Bakken  

en Braden.
/ Bak de bacon krokant in een pan of plaats het  

vijf minuten in een voorverwarmde oven van 175°C. 
/ Leg een beetje ijsbergsla op het broodje en plaats  

daarop de runderburger. 
/ Bouw de burger verder op met fijne schijfjes tomaat  

en de krokante bacon. 
Werk het geheel half om half af met Heinz Smokey 
Baconaise saus en Heinz Yellow Mustard Mild. 

“Gebruik ijsbergsla, 

deze blijft langer 

krokant !”

±3’

15’ ±0-4’
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Ranchburger
Ranchburger

Ingrediënten
Flaguette meergranen (46531) | Plakjes 
gegrilde kippendijfilet  | Bacon | Avocado 
| Tomaat | Romeinse sla | Gekookt ei | 
Roquefort | Heinz Creamy black pepper 
ranch saus (76006289) | Gouda’s Glorie 
Bakken en Braden (412572)

BEREIDING
/ Leg eerst de Romeinse sla op het broodje.
/ Bak de gegrilde kip in Gouda’s Glorie Bakken en Braden.
/ Bak de bacon krokant in een pan of plaats het vijf minuten 

in een voorverwarmde oven van 175°C.
/ Bouw nu de burger verder in lagen op, met de gegrilde kip, 

partjes hard gekookt ei, avocado en tomaat.
/ Bouw de burger verder op met blokjes Roquefort en 

krokant gebakken bacon. 
/ Werk het geheel af met peper, zout en Heinz Creamy Black 

Pepper Ranch saus. 
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“Je kan ook vegetarische 

kipstukjes gebruiken.”

®

15’ ±0-4’
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Sweetdog
Sweetdog

®“Gebruik de Heinz Black Pepper 

Ranch saus voor een pittiger 

resultaat !”Ingrediënten
Fully baked pistolet wit 80g (49711) | Hotdog | 
Sucrine | Heinz Curry Mango saus (76008955) 
| Heinz Creamy Black Pepper Ranch saus 
(76006289) | Gouda’s Glorie Bakken en Braden 
(412572) | Krokante ui | augurk

BEREIDING
/ Snijd de bovenkant van de pistolet open en beleg  

met blaadjes sucrine. 
/ Bak de hotdog in Gouda’s Glorie Bakken en Braden.  

Leg de warme hotdog op de blaadjes sucrine.
/ Doe er de Heinz Curry Mango saus op.
/ Werk af met krokante ui en augurk. 15’
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Classicpanino
Classicpanino

“ Voor een minder 

pittig resultaat, pas 

de dosering van de 

Heinz Firecreaker 

saus aan.”

Ingrediënten
Panini gegrild - voorgesneden (49568)  | 
Tomatenschijfjes | Breydelham | Jonge 
kaas | Heinz Firecracker saus (76006410)  |  
Italiaanse kruiden

BEREIDING
/ Open de panino en beleg deze met schijfjes tomaat.  

Kruid met peper, zout en Italiaanse kruiden.
/ Leg een plakje kaas op de tomatenschijfjes.
/ Grill een plakje Breydelham en plaats op de kaas.
/ Werk de panino af met Heinz Firecracker saus.
/ Plaats de panino gedurende drie minuten in een 

voorverwarmde oven van 175°C of onder de grill. 10’ ±3’
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tigerbundeluxe
Tigerbundeluxe

15’

Ingrediënten
Tijgerbolletje (45100) | Kipburger |  
sla | ui | Courgette  | bacon | rode peper | 
De Rotterdamsche Oude kaas | Heinz Curry 
Mango saus (76008955) || Gouda’s Glorie 
Bakken en Braden (412572)

BEREIDING
/ Bak de kipburger in Gouda’s Glorie Bakken en Braden. 
/ Bak de bacon krokant in een pan of plaats het vijf minuten 

in een voorverwarmde oven van 175°C en bak daarna de 
uienringen en schijfjes courgette. 

/ Leg een beetje ijsbergsla op het broodje en plaats daarop 
schijfjes gebakken courgette, Heinz Curry Mango saus en 
gebakken bacon. 

/ Plaats de kipburger en bouw de burger verder op  
met een plakje De Rotterdamse Oude kaas, fijne schijfjes  
rode peper en gebakken uienringen. 
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190-200°
±4-8’
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“Steek een steakmes in 

de burger voor een stoer 

uiterlijk.”

®



Africanburger
Africanburger

®
“In plaats van verse 

rode pepers kan je 

uiteraard ook Piment  

d’ Espelette toevoegen.”

25’
180-190°
10-15’

Ingrediënten
Noord-Afrikaanse bol (81265)  | Lamsburger  | 
Radicchio | Courgette | Rode ui | Feta | Munt | 
Rode peper | Vinaigrette met olijfolie | Heinz 
Creamy Black Pepper Ranch saus (76006289) | 
Gouda’s Glorie Bakken en Braden (412572)

BEREIDING
/ Snijd de courgette in fijne slierten en marineer in de 

vinaigrette met olijfolie. Kruid met peper en zout.
/ Plaats de gemarineerde courgette ongeveer 10 minuten  

in een voorverwarmde oven van 175°C.
/ Verkruimel de feta met een vork.
/ Ciseleer de munt en meng met de fetakruimels.
/ Bak de lamsburger in Gouda’s Glorie Bakken en Braden.
/ Snijd de radicchio in fijne repen.
/ Smeer de Heinz Creamy Black Pepper Ranch saus op het 

broodje, leg daarop de radicchio en vervolgens de lamsburger.
/ Garneer de burger met gemarineerde courgette en feta.
/ Werk af met fijngesneden rode peper en rode ui. 
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Rhombpulledpork

Rhombpulledpork
®
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“Het geheime ingrediënt 

van Amerikaanse 

koolsalade? Karnemelk!”

Ingrediënten
Ruitbroodje wit (81148) | Pulled pork | 
Koolsalade | Heinz Sticky Korean Barbecue 
saus (76006314) | Gouda’s Glorie Bakken en  
Braden (412572)

BEREIDING
/ Snijd het broodje in de lengte doormidden.
/ Bak ondertussen de pulled pork gaar in de Gouda’s Glorie 

Bakken en Braden en meng hier wat Heinz Sticky Korean 
Barbecue saus doorheen.

/ Leg op de onderste helft van het broodje een bedje van 
koolsalade en vervolgens de pulled pork. 

/ Werk het geheel af met de Heinz Sticky Korean Barbecue 
saus en plaats de bovenste helft van het broodje er op. 

/ Serveer met frisse koolsalade en een kommetje  
Heinz Sticky Korean Barbecue saus. 15’

180-190°
±5-10’
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Minikaiserburgers

Minikaiserburgers
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“Kids zullen dol 

zijn op deze mini 

hamburgers!”

15’
180-190°
5-8’

Ingrediënten
Assortiment mini-kaiserbroodjes (45200) 
| Kleine runderburgers | Sucrine | Schijfjes 
rode peper | schijfjes ananas | schijfjes 
augurk | Heinz curry mango saus (76008955)  
| Heinz Smokey baconaise saus (76006315) |  
Heinz Classic barbecue saus (76008953) | 
Gouda’s Glorie Bakken en Braden (412572)

BEREIDING
/ Bak de runderburgers in Gouda’s Glorie Bakken en Braden.
/ Leg wat blaadjes sucrine op de kaiserbroodjes.
/ Plaats de runderburgers op de sla.
/ Werk nu elke burger afzonderlijk af:
 Spicy burger: werk af met Heinz Smokey Baconaise saus  

en enkele schijfjes rode peper.
 Sweet burger: werk af met Heinz Curry Mango saus  

en een schijfje ananas.
 Classic: meng 2/3 Heinz Classic Barbecue saus met  

1/3 Heinz Yellow Mustard Mild en werk de hamburger 
hiermee af. Werk af met schijfjes augurk.
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Kraft Heinz Foodservice   /  Arnhemse Bovenweg 160-178, 3708 AH Zeist

foodserviceNL@kraftheinz.com  /  tel.: 0800 - 36636275

www.kraftheinzfoodservice.nl
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Vandemoortele Nederland   /  Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde

foodservice.nl@vandemoortele.com  /  tel.: 036-5229742

www.vandemoortele.com


