
VEGETARISCHE FRIKANDEL VAN MORA MET VEGAN MAYO
De trend die blijft groeien: vegetarische of vegan alternatieven zijn nu 
al meer en meer aanwezig, maar zullen nóg belangrijker worden de 
komende jaren. Ook als het op snacks aankomt. Wil je je vegan-gasten 
(of gasten met een allergie) een volwaardig alternatief aanbieden? 
Dan is de Vegan Mayo van Pauwels een perfecte optie: een ei-vrije 
mayonaise, 100% plantaardig en vrij van allergenen.

MORA VIANDEL® MET JALAPEÑO MAYONAISE
Pittige smaken zitten al langer in de lift en hebben een vaste plek op je 
frituur- of menukaart gevonden. De Jalapeño Mayonaise van Pauwels 
mag daar zeker niet aan ontbreken. Lekker pittig en een verrassend 
eerbetoon aan de Mexicaanse cultuur. Met een 2 op 3 op de hot-scale 
is deze pikante saus onvergetelijk in zijn genre. In combinatie met de 
heerlijke kruidige Mora Viandel®, heb je een toppertje te pakken.

BARBECUESAUS MET MORA RIBSTER®

Ook een saus die bijna elke snack een nieuwe smaaksensatie geeft, 
is de Barbecuesaus van Pauwels. Al jaren een hardloper, vooral dankzij 
de opmars van allerlei grillspecialiteiten. Deze kruidensaus met 
authentieke rooksmaak gaat echter ook prima samen met de zoete 
barbecuesmaak van de Mora Ribster® of geeft een extra stoere touch 
aan de Mora Kipkorn®.

DE KRUIDIGE MAMMOUTHSAUS MET DE SMEUÏGE 
AD VAN GELOVEN STOOFVLEESKROKET
Stoofvlees uit het vuistje? Ja, dat kan! De Ad van Geloven Stoofvleeskroket 
combineert het beste van twee werelden: stoofvlees uit grootmoeders 
keuken en een krokant jasje. Serveer deze smeuïge kroket met de 
verrassende Mammouth saus van Pauwels: een romige en lichtzoete 
getomateerde saus op smaak gebracht met currymadras en ui.

DE BOURGONDIËR MET TRUFFELMAYONAISE
Truffelmayonaise doet zijn opmars in zowat iedere horecazaak.
De aantrekkingskracht van truffelmayonaise? Het geeft elke snack een 
upgrade en maakt een feest van een dik belegd broodje, een broodje 
hamburger of salade. Een heerlijke snack-sauspairing is de 
Truffel Mayonaise van Pauwels in combinatie met de royale bitterballen 
en kroketten van De Bourgondiër. 

Sauzen in je horecazaak: 
5 combinaties om mee te scoren
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