
De Crystal Rolls hebben de perfecte grootte om als 
‘aanvulgerecht’ te serveren en kunnen met rijkelijk beleg als 
alternatief voor het traditionele broodje dienen. Maar ook als 
buns voor premium burgers zijn ze perfect.

GEEN POPULAIRDERE SNACK  
DAN HET BELEGD BROODJE! 

Wereldwijd de favoriet van jong en oud. Maar 
met een consument die kritischer is dan ooit, 
moet zelfs het meest populaire broodje blijven 
evolueren.

Met de Crystal Rolls Pre-sliced serveren we je  
de toekomst van het belegde broodje.

STREET FOOD, premium hamburgers,…  
winnen aan populariteit. 

Ook hier is de consument kritischer dan ooit, 
niet enkel de hamburger moet op & top kwaliteit 
zijn, ook het broodje speelt een hoofdrol. 

Met de Crystal Rolls serveer je een premium 
hamburger waarbij het uitzicht meteen overtuigt!

Bovendien gemaakt met het grootste 
gebruiksgemak als doel. Afbakken 
duurt amper drie minuten en aangezien 
ze voorgesneden zijn, win je extra tijd.

Crystal Rolls in het kort:

• Een delicate, fijne en knapperige korst
• Een zijdezacht, luchtig kruim
• Ronde vorm valt op in het assortiment
• Uitgesproken smaakpalet
• Maximaal gemak: Amper drie minuten 

afbakken op 200°C en voorgesneden

NIEUW



Besmeer het broodje Crystal Roll Beer pre-sliced met 
kruidenboter, sneetjes gegrilde tussenrib (koud),  
gemengde sla en werk af met een laagje knolselder- 
salade (gemengd met mayonaise). 
Serveer met een quinoa salade met tofu, lente-uitjes, 
zwarte olijven en bieslook. 

Gril de snijvlakken van de Crystal Roll kort. 
Beleg de Crystall Roll pre-sliced met sla. Daarbovenop een 
hamburger van Black Angus Beef met gesauteerde uienringen 
in donker bier. Werk af met afgebrokkelde blauwe kaas &  
smokey BBQ saus, gestoofde rode kool alsook ingelegde rode 
kool. Lekker met een Hasselback aardappel*, bestrooi met grof 
zeezout.

*heerlijke ingekerfde geroosterde aardappelen (verticale schijfjes van 4 mm 
niet volledig tot onder doorgesneden). 

Broodje Steak Black Angus Beef burger met donker bier

Inspiratie om meteen aan de slag te gaan. 

5001800
CRYSTAL ROLL BEER 
PRE-SLICED 
70 - 80 G
2 X 15 ST/KRT
BAKKEN: 200°C - 3’

5001802
CRYSTALL ROLL MULTIGRAIN 
PRE-SLICED
70 - 80 G
2 X 15 ST/KRT
BAKKEN: 200°C - 3’

5001801
CRYSTAL ROLL RUSTIC 
PRE-SLICED
70 - 80 G
2 X 15 ST/KRT
BAKKEN: 200°C - 3’

Deze vegan versie van de Crystall Rolls 
heeft dankzij de bebloemde afwerking 
een rustiek uitzicht. Een lekkere smaak 
dankzij het vloeibaar zuurdesem. 

De meer robuuste van de drie door het 
gebruik van onder andere geroosterde 
rogge en gemoute tarwebloem. 
Afgewerkt met oergranen en andere 
zaden.

Een uitgesproken smaak, dankzij het 
gebruik van vloeibaar zuurdesem en 
dubbel gemout bier. Afgewerkt met 
griesmeel.


