
ONTDEK ONZE VEGETARISCHE SMEERSALADES IN 3 VERRASSENDE SMAKEN

Product Art. nr. EAN Verpakking Ingrediënten

Vegetarische curry salade 833009 5411153016490 1 kg Vegetarische sojastukjes - Ananas - Bloemkool - Appel 

Een heerlijke vegetarische curry smeersalade gemaakt op basis van eigenbereide plantaardige saus  én veel groenten. 
De veggie smeersalade wordt verder op smaak gebracht met 100% plantaardige ingrediënten: soja, ananas, bloemkool en appel. 

Vegetarische prei salade 835009 5411153016513 1 kg Prei - Vegetarische sojastukjes 

Een vegetarische smeersalade gemaakt op basis van een eigenbereide 100% plantaardige saus, soja en prei. 
Een 100% plantaardig product én verrassend lekker!

Vegetarische préparé van de chef 834009 5411153016506 1 kg Gemalen vegetarische sojastukjes - Wortel - Ui - Tomaat

De vegetarische variant van dé klassieker onder de smeersalades. Een 100% plantaardig product gemaakt op basis van een eigenbereide 100% plantaardige saus en een 
gebalanceerde mix van soja, wortel en een specifi eke kruidenmix.
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Product Art. nr. EAN Verpakking Ingrediënten

        Vegetarische bolognaisesaus 990494 5411153013420 1,4 kg  Vers bereide tomatensaus – Vleesvervanger - Groenten

        Een vers bereide tomatensaus met vleesvervanger (tarwevezels) én boordevol kraakverse groenten zoals courgette, ui, champignon, wortel, 
        paprika, knolselder, prei en bleekselder. Op smaak gebracht met de heerlijke kruiden basilicum en oregano.

VEGETARISCHE BOLOGNAISESAUS

Vegetarische 
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HET GEHEIM VAN UNIEKE 
SMEERSALADES?
	100% plantaardig, met veel groenten  

en verrassende vleesvervangers

	Op basis van de originele Veganaise:  
een vegetarische mix met raapzaadolie  
en vol belangrijke voedingsstoffen. 

	3 vegetarische topsmaken: Curry Salade, 
Préparé van de Chef & Prei Salade

Een vers bereide tomatensaus met vleesvervanger 
(tarwevezels) én boordevol kraakverse groenten zoals 

courgette, ui, champignon, wortel, paprika,  
knolselder,  prei en bleekselder.  

Op smaak gebracht met de heerlijke  
kruiden basilicum en oregano.

Product Art. nr. EAN Verpakking Ingrediënten

Vegetarische bolognaisesaus 990494 5411153013420 1,4 kg  Vers bereide tomatensaus – Vleesvervanger - Groenten

EEN VOLWAARDIGE MAALTIJD OPLOSSING BINNEN  
UW VEGETARISCH ASSORTIMENT.
  Uit de Hamal-keuken met de vertrouwde kwaliteit.

  Verse bereiding met vleesvervanger (obv tarwevezels).

  Op basis van een eigen artisanaal en vers bereide tomatensaus. 

  Met kraakverse groenten zoals courgette, ui, champignon, wortel, 
paprika, knolselder, prei en bleekselder.

  Op smaak gebracht met heerlijke kruiden: basilicum en oregano.

  Saus (gerecht) bevat voldoende eiwitten én groenten  
(niets meer aan toe te voegen).

ONTDEK OOK ONZE  
VEGETARISCHE SMEERSALADES!

De vegetarische 
smeersalades van 
Greenway en Hamal 
Signature zijn 

gemaakt op basis van 100% plantaardige 
ingrediënten: veel groenten, geen zuivel 
noch eieren en gemaakt op basis van onze 
unieke Veganaise saus. Deze overheerlijke 
saus wordt gemaakt met vegetarische 
ingrediënten en raapzaadolie. Ontdek 
het resultaat van een gebalanceerde 
mix van verse groenten en specifieke 
kruidenmixen in onze drie verrassende 
veggie smeersalades.

New!

Vegetarische 
Bolognaisesaus!

Vegetarische curry salade

Vegetarische prei salade

Vegetarische préparé van de chef


