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SHAWARMAMA
Ontdek de vegan twist op
Döner Kebab, gegarandeerd
een smaaksensatie! Onze
Shawarmama gaat hand in hand
met een wrap, pita of patat
om een plantaardige draai aan
favorieten te geven zoals broodje
shoarma of een kapsalon!
Uiteraard gecombineerd met de
Vegan Junkstar Pinky Garlic saus.
Voor de beste resultaten:
Verwarm ongeveer 6 minuten in
een koekenpan op middelhoog
vuur. Regelmatig roeren. Niet
ontdooien voor gebruik!

NEXT EPISODE

Vegan Junkstar
Shawarma gekruid
Doos à 2500 gram
Art.Nr.: 46.133.96
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* De korting geldt op de reguliere verkoopprijs
Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger.
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

Tel: 075 - 684 30 55 | Bestellingen: 075 - 684 78 60 | info@vhcjongensbv.nl | www.vhcjongensbv.nl
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VEGAN BACON
Bacon?
Dat is wat vlees fanaten
onze Vegan Bacon noemen!
Deze plantaardige
twist op een classic is
net zo lekker hartig
en crispy, en precies
hetzelfde in gebruik.
Voor de beste resultaten:
Ontdooien voor gebruik.
Bak 2-4 minuten op
middelhoog vuur.
Vegan Junkstar Bacon Slices
Pak à 1000 gram
Art.Nr.: 46.005.59

CROQUET BURGER
Oer-Hollandser kun je ze niet
krijgen! Deze plantaardige versie
van een klassieker is omhuld in
een knapperig korstje met een
heerlijke, zachte vulling.
Serveer ‘m met friet of tussen
een broodje met een lekkere
laag mosterd.
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Voor de beste resultaten:
Frituur (180°C) gedurende
5 minuten tot de Croquet Burger
goudbruin kleurt. Niet ontdooien
voor gebruik!
Kroketburger 120gr
Doos à 40 stuks
Art.Nr.: 46.006.24
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* De korting geldt op de reguliere verkoopprijs

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger.
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
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CRISPY WINGS
SOUTHERN STYLE

N E W!
15%
korting*

Onze Crispy Wings pronken
niet met hun veren, maar wel
met hun smaak. Southern
Style gekruid met een
krokant korstje en de
kenmerkende, malse
structuur waar je geen
genoeg van kan krijgen.
Kortom: niet te weerstaan!
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Voor de beste resultaten:
Frituur (180°C) gedurende
4-6 minuten tot de Crispy
Wings goudbruin kleuren.
Niet ontdooien voor gebruik!
Vegan Junkstar crispy wings
Doos à 5000 gram
Art.Nr.: 46.008.56

BETTERBALLS CLASSIC/
MAC & CHEEZE
Je hoeft geen vegan te zijn om
van onze vegan twist op een
Nederlandse klassieker te
genieten. Een plantaardige
bitterbal zoals je ‘m kent,
én een kazig twist daarop.
Onmisbaar in elk goed gezelschap!
Meer hoeven we niet uit te leggen, toch?
Voor de beste resultaten:
Frituur (180°C) gedurende 5-6 minuten
tot de Betterballs goudbruin kleuren.
Niet ontdooien voor gebruik!
Betterballs mac&cheese
Doos à 60 stuks
Art.Nr.: 46.000.96

* De korting geldt op de reguliere verkoopprijs

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger.
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en
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