
46.003.35   Meet Jack jackfruit burger 30 stuks à 120 gram 46.003.35   Meet Jack jackfruit burger 30 stuks à 120 gram 

46.003.43   Meet Jack jackfruit seasoned Greek style  1x1.5 kilo 46.003.43   Meet Jack jackfruit seasoned Greek style  1x1.5 kilo 

46.003.85 Meet Jack jackfruit chuncks raw 1x2 kilo 46.003.85 Meet Jack jackfruit chuncks raw 1x2 kilo 

46.003.51   Meet Jack jackfruit stripes raw 1x2 kilo 46.003.51   Meet Jack jackfruit stripes raw 1x2 kilo 

art.nr. omschrijving inhoud 

MEET JACK 
Meet Jack biedt hele smaakvolle en bijzondere alternatieven voor vlees, gemaakt van het vruchtvlees 

van jackfruit. De jackfruit is een vrucht die snel groeit, weinig water verbruikt en pesticiden afstoot. 

Meet Jack ontwikkelde verschillende producten op basis van de onrijpe jackfruit zoals bitterballen, 

kroketten, burgers en gyros. Door de vleesachtige structuur en stevige bite kunnen koks in restaurants 

alle kanten op. Denk bijvoorbeeld aan een vegetarische versie van pulled pork, stoofvlees of broodje 

gyros.

Denkt u aan vegan, dan denkt u aan VHC Jongens BV!

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brian Beuker / b.beuker@vhcjongensbv.nl. 



46.016.48 Bobeldijk nuggets 200 stuks à 20 gram 46.016.48 Bobeldijk nuggets 200 stuks à 20 gram 

46.002.52 Topking vlammetjes veggie 54 stuks à 19 gram  46.002.52 Topking vlammetjes veggie 54 stuks à 19 gram  
    

46.109.20 Vegetarische Slager kipstuckjes 1x1750 gram 46.109.20 Vegetarische Slager kipstuckjes 1x1750 gram 

46.109.38 Vegetarische Slager kipspiesjes 1x1500 gram 46.109.38 Vegetarische Slager kipspiesjes 1x1500 gram 

46.109.54 Vegetarische Slager vegan bitterbal 48 stuks à 30 gram 46.109.54 Vegetarische Slager vegan bitterbal 48 stuks à 30 gram 

46.109.62 Vegetarische Slager vegan kroket 16 stuks à 100 gram 46.109.62 Vegetarische Slager vegan kroket 16 stuks à 100 gram 
      

46.016.98	 Samhoud	groente-kaassoufle		 28	stuks	à	90	gram	46.016.98	 Samhoud	groente-kaassoufle		 28	stuks	à	90	gram	

46.016.72 Samhoud groente nuggets  116 stuks à 21.5 gram 46.016.72 Samhoud groente nuggets  116 stuks à 21.5 gram 

46.016.80 Samhoud groente frikadel mini’s  94 stuks à 26.5 gram  46.016.80 Samhoud groente frikadel mini’s  94 stuks à 26.5 gram  
      

46.003.69 Meet Jack jackfruit balls 36 stuks à 30 gram 46.003.69 Meet Jack jackfruit balls 36 stuks à 30 gram 

46.003.77   Meet Jack jackfruit kroketten  14 stuks à 70 gram 46.003.77   Meet Jack jackfruit kroketten  14 stuks à 70 gram 
      

46.320.81 Chef Thor chili mex bitterbal 56 stuks à 25 gram 46.320.81 Chef Thor chili mex bitterbal 56 stuks à 25 gram 

46.320.57 Chef Thor baltibal 56 stuks à 25 gram 46.320.57 Chef Thor baltibal 56 stuks à 25 gram 

art.nr. omschrijving inhoud 

BORRELHAPJES
 
VHC Jongens BV heeft de perfecte producten voor een vegan borrelmoment in het assortiment.  

De smaak en structuur komen volledig overeen met de welbekende snack, waardoor u uw vegan 

gast kunt voorzien van een lekker borrelhapje of snack. 


