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Terras
Special

tips, tricks
en recepten

Het terrasseizoen staat voor de deur, dit is het
moment waarop je gasten jouw gerechten,
drank en sfeer kunnen ervaren. Laat je gasten
ervaren hoe het is om weer vanouds te
genieten, geef ze een waardevolle beleving
waarbij dit centraal staat.
Beleving en creativiteit is de identiteit van jouw bedrijf, dit maakt
jouw zaak uniek. Het is een opgave om de verwachting van je
gasten te overtreffen en ze te laten verbazen van jouw kunsten.
Presentatie speelt een belangrijke rol hierin, hoe je een gerecht
opmaakt en serveert kan een bepalende factor zijn. Denk hierin
out-of-the-box, er is meer mogelijk dan je denkt! Bijvoorbeeld
een borrel waslijn in plaats van een tapasplank.
Wij helpen je hierbij door verschillende recepten te presenteren
die op basis van onze Chunky salsa ontwikkeld zijn. Deze koud
gemengde salsa met grove tomaten stukjes is warm en koud
toepasbaar, ready-to-use en het beste alternatief van vers. In
deze special willen we je graag inspireren hoe deze salsa te
gebruiken is voor meerdere eetmomenten.

Borrelmoment

Borrel waslijn

TIP!

CREËER BELEVING DOOR MIDDEL
VAN UNIEKE PRESENTATIE

Bresc. Gemak dient de moderne chef kok.

Voor ieder terrasmoment
Voorgerecht, borrelmoment

Voorgerecht, borrelmoment

Borrelmoment

Nacho’s

Loaded popcorn

Granité

Scan de QR code voor de
volledige recepten:

Chunky salsa tomato
De bekende fris kruidige smaakmaker uit de LatijnsAmerikaanse keuken. Bijzonder vanwege zijn grove
stukjes tomaat, ui en peper. Op smaak gemaakt met
peterselie, witte wijnazijn en knoflook. Deze koelverse
salsa is ready-to-use en geeft een mooi visueel effect
in gerechten. Naast de klassieke toepassingen is deze
salsa ook heel goed te gebruiken als garnituur of
topping op een broodje hamburger of pizza.
Verkort direct de
mise-en-place

ART.NR.
774195
1000 g

Verhoogt uw
marge

GRATIS

Gratis proefpakket aanvragen
Vraag nu je gratis proefpakket
aan. Scan de QR-code of kijk op
brescproducts.com/terras-special.

Bresc. Gemak dient de moderne chef kok.
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Nieuwe inspiratie
met smaakvolle
chunky salsa

T. +31 (0)183 200 000
info@bresc.com
www.bresc.com

