tomaat-paprika art.nr. 8164

PUNTZAKJE WENTELTEEFJES
Wenteelteefjes van brioche vingers

CHAUPAIN
liefde voor brood

Flatbread wordt inmiddels overal ter wereld gegeten. Chaupain heeft drie

De eerste indruk is belangrijk, daarom is een goed en lekker broodje onmisbaar
soorten flatbreads in het assortiment: flatbread pesto (art.nr. 8165),
bij de streetfood recepten van Chaupain. Speciaal voor de streetfood recepten is er een
flatbread tomaat-paprika (art.nr. 8164) en flatbread Italian naturel (art.nr. 8163).
selectie brood samengesteld om te gebruiken als ideale basis, zoals de mini baguette
rustiek (art.nr. 1153), de bagnat (art.nr. 1175), sandwich brood brioche (art.nr. 5047),
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broodje, dat op de stenen ovenvloer is gebakken op hoge temperatuur. De pita is te gebruiken voor
zowel warme als koude lunchgerechten en daarom ook ideaal voor take away en delivery.

Daarnaast is er de naturel variant. Dit flatbread kunt u uw eigen stijl meegeven,
zoals u kunt zien in deze folder. Het flatbread Italian naturel kunt u rijkelijk
beleggen naar eigen smaak of combineren met een lekkere dip.

Bekijk alle streetfood recepten op www.chaupain.nl/recepten
Heeft u vragen of ondersteuning nodig voor uw onderneming?
Neem dan contact met ons op.

Chaupain B.V. | Noordeinde 99 | 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
+31 (0)78 68 33 410 | info@chaupain.nl | www.chaupain.nl

ITALIAN PITA JERK CHICKEN
Streetfood Jamaican style

STREET
Style your

FOOD
Flatbread
Take Away & Delivery
WWW.CHAUPAIN.NL

ITALIAN PITA TACO
Mexican taco sandwich

HOTDOG RUSTIEK

Hotdog variaties streetfood style

MINI BAGUETTE RUSTIEK VEGAN SHOARMA
Vegan shoarma op krokant brood

liefde voor brood

STREETFOOD
STREET
FOOD

ITALIAN FLATBREAD FALAFEL

Vegan flatbread met falafel en dillespread

Streetfood is hip, trendy en onderscheidend. Tegenwoordig
is streetfood niet alleen meer te vinden op straat of op
foodfestivals. Ook in restaurants, lunchrooms en cafetaria’s
doet streetfood zijn intrede. De wereldse streetfood gerechten
zijn ideaal voor take away en delivery. Ze zitten vol smaak en
hebben weinig handelingen nodig in de keuken.

ITALIAN FLATBREAD STEAK SANDWICH
Malse steak met romige zontomaat mayo

Door middel van deze flyer laten wij u graag kennismaken
met de trendy streetfood recepten van Chaupain. Geniet van
authentieke smaken en eenvoudig te bereiden recepten,
die geschikt zijn voor take away en delivery. Zo kunt u uw
gasten altijd en overal verrassen met hippe gerechten van
hoogstaande kwaliteit. Op www.chaupain.nl vindt u diverse
recepturen, productbladen en verpakkingsmaterialen voor
take away en delivery.

ITALIAN PITA CRISPY CHICKEN

Panko fried chicken op een heerlijke pita

Take Away & Delivery

BAGNAT GADO GADO

Indonesische vega sandwich met groente

ITALIAN PITA MEXICAN BURGER
Sappige burger met guacamole en salsa

ZEEKRAALBOL
KABELJAUW TEMPURA

Crispy kabeljauw met rode coleslaw

ITALIAN PITA PULLED CHICKEN
Heerlijke pulled chicken en coleslaw

