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ONLY THE BEST INGREDIENTS WERE GOOD ENOUGH



ONLY THE BEST
INGREDIENTS WERE

GOOD ENOUGH



In Nederland is de Haute Friture helemaal hip en  

happening! Ambachtelijke frites en prachtige snacks mogen zich 

in een groeiende belangstelling verheugen. De liefde voor frites  

en snacks van bijzondere kwaliteit is weer helemaal terug.  

En terecht, want eten is een beleving! Het aanbod van 

ambachtelijke frites groeit en biedt foodservice professionals 

steeds meer mogelijkheden om te onderscheiden.

Ambachtelijke frites en snacks verdienen een rijke topping,  

vol van smaak! Daarom hebben de smaakmakers van Remia een 

jaar lang met veel passie en zorg de beste ingrediënten 

samengebracht in een unieke mayonaise serie met smaak: 

Vier volle en rijke mayonaises met smaak, stuk voor stuk bereid 

met de beste ingrediënten voor een bijzondere smaaksensatie. 

Heerlijk bij ambachtelijke frites en snacks, gepofte aardappels, 

broodjes, geroosterd vlees, vis of als basis voor een dressing.  

Voor elk gerecht is er een passende topping!



Een hartige mayonaise, vol van smaak, bereid met echte 

 Italiaanse zwarte truffels. In combinatie met witte wijnazijn en 

dijonmosterd geeft dit een bijzonder rijke smaakbeleving. 

Heerlijk bij ambachtelijke frites, carpaccio of op een broodje. 

REMIA’S LEGENDARY real tasty

TIP! 
DE RIJKE SMAAK VAN

ZWARTE TRUFFEL 
MAYONAISE

PAST HEERLIJK BIJ
AMBACHTELIJKE FRITES

MET SCHIL. SERVEER
DEZE IN EEN EMMER
VOOR EEN STOERE 

UITSTRALING.



 

AMBACHTELIJKE FRITES  
MET REMIA’S LEGENDARY 
REAL TASTY MAYONNAISE 
BLACK TRUFFLE



bereidingswijze
 •   Bak de hot dog worst op de bakplaat mooi bruin. 

Tip! Hou deze eventueel warm in kippenbouillon (au bain marie).

 •  Kluts een eitje en breng op smaak met peper en zout.

 •  Maak het roerei in een koekenpan en houd apart.

 •  Bak de bacon op de bakplaat krokant.

 •  Snijd het hot dog broodje aan de bovenkant open en bestrijk met een beetje 

Remia Black Truffle Mayonnaise.

 •  Beleg met gesneden ijsbergsla, de hot dog worst, bacon, roerei en  

tot slot nog een paar strepen Remia Black Truffle Mayonnaise.

 •  Serveer in een mandje met wrapping paper.

ingrediënten
•   4 hot dog worstjes

•   4 hot dog broodjes

•   1 l kippenbouillon

•   2 eieren

•   Peper & zout naar smaak

•   100 g ijsbergsla

•   100 g bacon

•   40 ml Remia’s Legendary Real 

Tasty Mayonnaise Black Truffle

HOT DOG DELUXE 



ingrediënten
•   4 Flammkuchen

•   200 g champignons

•   100 g Gruyere kaas

•   200 g pancetta

•   40 ml Remia’s Legendary Real Tasty Mayonnaise Black Truffle

bereidingswijze
•  Halveer de champignons en bak deze in een hete koekenpan met  

zonnebloemolie, peper en zout lekker bruin. Zet de oven op 250˚C.

•  Beleg de Flammkuchen met plakken pancetta, geraspte  

Gruyere kaas en de champignons.

•  Plaats deze op een bakpapier in een hete oven en  

bak in 5 min heerlijk krokant.

•  Garneer met rucola en Remia Black Truffle  

Mayonnaise en serveer op een  

houten plank.

TIP! 
FLAMMKUCHEN BODEM 

KAN JE OOK
KANT-EN-KLAAR 

INKOPEN. 

FLAMMKUCHEN 



 

ingrediënten
•   1 meergranen broodje

•   1 beef burger 

•   3 plakken bacon

•   4 plakjes tomaat

•   5 rode uienringen

•   25 g sla

•   15 g geschaafde Parmezaanse kaas

•   40 g Remia’s Legendary Real Tasty Mayonnaise

bereidingswijze
 •  Was de sla en maak droog. 

 •  Bak de plakken bacon tot deze krokant zijn en leg deze op een stuk keukenpapier.

 •  Bak de beef burger om en om in 6 tot 8 min gaar. 

 •  Snijd het meergranen broodje open en beleg deze met sla, uienringen en  

Remia Black Truffle Mayonnaise. Leg vervolgens de plakken bacon en de  

hamburger op het broodje en direct daarop de Parmezaanse kaas en plakjes tomaat.

 •  Maak de burger af met de Remia Black Truffle Mayonnaise en leg het kapje  

op het broodje. Serveer direct. 

BURGER DELUXE



ingrediënten
•   1 kg buikspek

•   3 tl gerookt paprikapoeder

•   2 el knoflookpoeder

•   Peper & zout naar smaak

•   Remia’s Legendary Real 

 Tasty Mayonnaise Black 

Truffle

 bereidingswijze
•   Marineer de buikspek met gerookte paprikapoeder, knoflookpoeder, peper 

en zout en zet deze in een braadslede in de oven op 90˚C, gedurende 10 uur.

 •   Laat 15 min rusten en snijd er dan plakken van af.

• Serveer met Remia Black Truffle Mayonnaise.

GEROOSTERD  
SPEK 

TIP! 
HEEL LEKKER UIT DE ROOKOVEN. 
HEB JE ER EENTJE, DAN ROOK 
EN GAAR JE HET SPEK OP 90•C, 

GEDURENDE 10 UUR. 



 

Een lekker frisse en tegelijk romige mayonaise. De bereiding met  

verse lemonpuree en crushed black pepper zorgt voor een 

verrassend frisse en hartige noot. Heerlijk bij gebakken calamares, 

kip van de BBQ, een broodje met zalm en als basis voor een 

huisgemaakte dressing. 

ZOETE AARDAPPEL 
FRITES MET REMIA’S 
LEGENDARY REAL 
TASTY MAYONNAISE 
LEMON PEPPER 

TIP! 
REMIA’S LEGENDARY  

REAL TASTY MAYONNAISE 
LEMON PEPPER IS OOK 
HEERLIJK BIJ ZOETE 

AARDAPPELS. SERVEER 
DEZE IN EEN PAPIEREN 

ZAKJE VOOR EEN STOERE 
PRESENTATIE! 

REMIA’S LEGENDARY real tasty



 

 

bereidingswijze
•  Frituur de inktvisringetjes mooi bruin en krokant (± 5 min).

•  Bestrooi de calamares met gerookt paprikapoeder en serveer met 

Remia Lemon Pepper Mayonnaise en partjes limoen.

Voor de little gem salade:

•  Snijd een krop little gem sla in reepjes en meng in een kom met  

2 tl Remia Lemon Pepper Mayonnaise, 1 el witte wijnazijn,  

peper en zout.

•  Garneer de salade met ansjovis, croutons en Parmezaanse kaas.

ingrediënten
Inktvisringen:

•   1 kg inktvisringen (diepvries)

•   1 tl gerookt paprikapoeder

•   1 limoen

•   Remia’s Legendary Real Tasty 

Mayonnaise Lemon Pepper

Salade:

•   1 krop little gem sla

•   1 el witte wijnazijn

•   Peper & zout naar smaak

•   4 ansjovisfilets

•   2 el croutons

•   50 g geraspte 

Parmezaanse kaas

•   2 tl Remia’s Legendary  

Real Tasty Mayonnaise  

Lemon Pepper

CALAMARES MET  
LITTLE GEM SALADE 



 

bereidingswijze
• Marineer de kip met kerriepoeder en zout.

•  Braad de kip op de BBQ om en om gedurende  

10 min met de deksel gesloten.

•  Plaats de kip aansluitend 30 min op een  

braadslede met gehalveerde citroen, rode ui en  

een paar tenen knoflook in de oven (150˚C).

•  Serveer met gepofte aardappel en 

Remia Lemon Pepper Mayonnaise

ingrediënten
•   1 kip of 4 kippenbouten 

•   1 el kerriepoeder

•   Zout naar smaak

•   2 citroenen 

•   2 rode uien 

•   10 tenen knoflook

•   Remia’s Legendary  

Real Tasty Mayonnaise  

Lemon Pepper

TIP! 
OM DE GARING TE CHECKEN 
KAN JE MET EEN SCHERPE 

PUNT VAN HET MES IN DE KIP 
PRIKKEN TOT OP HET BOT. 
WANNEER HET VOCHT NOG 

ROZE IS DAN IS DEZE NOG NIET 
GAAR. WIT OF HELDER IS GAAR!

KIP VAN DE BBQ 

TIP! 
EEN BBQ OP HOUTSKOOL 

GEEFT EEN MOOIE 
ROOKSMAAK.



 

bereidingswijze
•  Smeer de boterhammen in met Remia Lemon Pepper Mayonnaise en  

beleg met plakken gerookte zalm en blaadjes sla.

•  Rol de boterhammen op tot sushi rolletjes formaat en pak deze in vershoudfolie.

• Leg de rolletjes een 1/2 uur in de koelkast.

• Haal deze uit de folie en snijd in plakken van 2 cm dikte.

•  Serveer met een extra potje Remia Lemon Pepper Mayonnaise om te dippen.

ingrediënten
•   4 plakken Tramezzini 

•   200 g gerookte zalm

•   1 krop little gem sla

•   40 ml Remia’s Legendary 

Real Tasty Mayonnaise 

Lemon Pepper

BROOD-SUSHI MET 
GEROOKTE ZALM 



Flammkuchen

Springrolls 

Calamares

Shared Dining

NAAST HAUTE FRITURE IS
OOK SHARED DINING IN OPKOMST: 

VERSCHILLENDE KLEINE 
GERECHTEN DIE MEN GEZELLIG 

MET ELKAAR DEELT. 

Geroosterd 
spek



Brood-sushi met 
gerookte zalm

Zoete aardappel 
frites

TIP! 
DE VERSCHILLENDE SMAKEN 

VAN REMIA’S LEGENDARY REAL 
TASTY MAYONNAISE LENEN ZICH 
UITSTEKEND ALS SMAKELIJKE EN 
ROMIGE TOPPING VOOR OP BROOD. 



Een zachte, romige mayonaise met de uitgesproken smaak  

van rozemarijn en zeezout. In combinatie met de dijonmosterd 

maakt het deze mayonaise een ware smaaksensatie! Heerlijk bij  

gebakken aardappels, op een broodje en bij geroosterd vlees.

REMIA’S LEGENDARY real tasty

POTATO WEDGES 
MET REMIA’S 
LEGENDARY REAL 
TASTY MAYONNAISE 
ROSEMARY SEASALT

TIP! 
DE POTATO WEDGES KUN JE 
OOK MOOI OP EEN VETVRIJ 
PAPIER IN EEN BAKJE UIT 
PALMBLAD PRESENTEREN. 



ingrediënten
•   4 panini

•   100 g rucola

•   200 g lamsham

•   1 rode ui

•   40 ml Remia’s Legendary Real Tasty 

Mayonnaise Rosemary Seasalt

bereidingswijze
•  Snijd de panini open en smeer op beide zijden 

Remia Rosemary Seasalt Mayonnaise. 

•  Beleg met rucola, lamsham, rode uien ringen 

en leg het dakje van de panini weer terug op 

het belegde broodje.

PANINI MET LAMSHAM



 

TIP! 
GEBRUIK EEN KERN- 

TEMPERATUUR METER. 
VOOR PERFECT GEGAARD 

VLEES! DIT STUK 
PROCUREUR MOET JE TOT 
65•C KERNTEMPERATUUR 

GAREN EN DAN LATEN 
RUSTEN. ALTIJD EEN 

SUCCES!

bereidingswijze
•  Kruid het vlees met peper, zout  

en komijnzaadjes

•  Braad het vlees in een ruime 

 koekenpan rondom mooi bruin.

•  Voeg rozemarijn, tijm en 5 tenen 

knoflook toe en blus met een  

kop water.

•  Zet de pan in de oven op 120˚C 

 gedurende 1 1/2 uur. Laat  

aansluitend 15 min rusten. 

•  Snijd mooie plakken van het vlees 

en serveer met gebakken krieltjes, 

coleslaw en Remia Rosemary 

Seasalt Mayonnaise.

Coleslaw:

•  Meng de rode kool in een kom met 

peper, zout, 5 el olijfolie, 5 el witte 

wijnazijn en 2 tl komijnzaadjes.

Krieltjes: 

•  Krieltjes met schil eerst even koken 

in water met een beetje zout.

•  Afgieten zodra deze gaar zijn en 

laten uitwasemen.

•  Zet een grote koekenpan op het 

vuur en bak de krieltjes goudbruin 

in zonnebloemolie.

•  Voeg op het einde wat 

rozemarijntakjes toe.

ingrediënten 
Braadstuk: 

•   2 kg Procureur (varkensnek) 

zonder bot

•   Peper & zout naar smaak

•   3 tl komijnzaadjes

•   5 tenen knoflook

•   5 takken rozemarijn

•   Remia’s Legendary Real 

Tasty Mayonnaise  

Rosemary Seasalt

Coleslaw:

•   1 rode kool  

(fijn gesneden)

•   Peper & zout naar smaak

•   5 el olijfolie 

•   5 el witte wijnazijn

•   2 tl komijnzaadjes

Krieltjes:

•   1 kg krieltjes met schil

•   2 takken rozemarijn

•   3 el zonnebloem olie

REMIA’S REAL TASTY  
SIGNATURE DISH:  
BRAADSTUK VAN PROCUREUR 

TIP! 
LAAT HET BRAADVLEES AFKOELEN EN 
SNIJD IN PLAKKEN. LEG DE PLAKKEN 
OP BESTELLING KORT OP DE HETE 

BAKPLAAT EN BAK OM EN OM.



 

bereidingswijze
•  Schil de aardappels en rasp ze met een fijne rasp.

• Meng met peper en zout. 

•  Laat het vocht op een zeef weglekken en knijp het vocht uit de aardappels.

•  Neem een koekenpan of ovenschaal en vet deze licht in met roomboter.

•  Duw de aardappels stevig in de vorm en bak in een oven op 175˚C gedurende 35 min. 

•  Bak net voor het serveren een spiegelei en leg deze op de gebakken rösti.

•  Snijd in puntjes en serveer Remia Rosemary Seasalt Mayonnaise bij.

ingrediënten
•   1 kg vastkokende aardappelen 

•   Peper & zout naar smaak

•   4 eieren

•   Remia’s Legendary Real Tasty 

Mayonnaise Rosemary Seasalt

RÖSTI MET  
GEBAKKEN EI 



Ambachtelijke  
Frites verdienen  
een rijke topping!

Dutch Style met

Mayonnaise

Indonesian Style met

Mayonnaise



TIP! 
SERVEER LEGENDARY FRIES

OP ONZE WRAPPING PAPER IN EEN 
KARTONNEN BAKJE VAN KRAFTPAPIER. 

DIT ZIET ER AMBACHTELIJK EN 
TEGELIJK STOER UIT!

Italian Style met

Mayonnaise

veggie Style met

Mayonnaise



Een pittige mayonaise met een vleugje knoflook. Sriracha is  

dé smaaksensatie uit Thailand: een pittige chilisaus uit  

gefermenteerde rode pepers. Gecombineerd met de  

romigheid van mayonaise en een vleugje knoflook ontstaat  

een subtiel pittige smaak. Heerlijk bij gebakken aardappels,  

gegrilde groenten of een wrap met kip.

TIP! 
ROL DE FRITES HEEL 
EENVOUDIG IN HET 

WRAPPING PAPER TOT EEN 
PUNTZAK. HIERMEE GEEF JE 
JOUW GASTEN METEEN EEN 

AMBACHTELIJK GEVOEL.

AMBACHTELIJKE 
FRITES MET REMIA’S 
LEGENDARY REAL 
TASTY MAYONNAISE 
GARLIC SRIRACHA 

REMIA’S LEGENDARY real tasty



 

bereidingswijze
 •  Mix fijn gesneden winterpeen, paarse peen, 

bieslook, Spaanse peper en taugé.

 • Kruid met een snufje zout en kerriepoeder.

 •  Ontdooi de loempia velletjes en leg deze los van 

elkaar op de werkbank met de punt naar je toe.

 •  Plaats wat vulling in het midden en vouw de 

loempia strak in.

 •  Maak het laatste stukje met water nat en plak 

hiermee de loempia dicht.

 •  Frituur de loempia’s in 4 min mooi krokant  

en serveer met Remia Garlic Sriracha 

 Mayonnaise en eventueel wat Daicon Cress  

of andere kruiden.

ingrediënten
•   1 winterpeen

•   1 paarse peen

•   10 takjes bieslook

•   1/5 Spaanse peper

•   50 g taugé

•   Zout naar smaak

•   1 tl kerriepoeder

•   4 loempia vellen

•   1 bakje Daicon Cress 

(alternatief: tuinkers)

•   Remia’s Legendary 

Real Tasty Mayonnaise 

Garlic Sriracha

SPRINGROLLS



TOSTI
NAANBROOD 

WRAP MET 
SPICY KIP

bereidingswijze
 •  Snijd de kippendijen met vel in 4 stukken en 

kruid ze met kerriepoeder, peper en zout.

 •  Snijd een Spaanse peper in fijne ringetjes en schud de zaadjes eruit.

 •  Bak in een hete koekenpan de kip eerst op de huidkant krokant en  

bruin gedurende 4 min.

 •  Draai om en bak nog eens 4 min. 

 •  Zet het vuur laag en voeg de Spaanse peper toe. 

 •  Laat nog even 4 min doorgaren.

 •  Breng de gemengde sla op smaak met heldere dressing en vul 

een tortilla met een handvol sla.

 •  Voeg de spicy kip toe en garneer met koriander 

blaadjes en Remia Garlic Sriracha Mayonnaise. 

 •  Vouw de tortilla dicht in een wrapping paper en serveer met een 

bakje Remia Garlic Sriracha Mayonnaise erbij.

ingrediënten
 •  1 kg kippendijen met vel

 •  2 tl kerrie

 •  Peper & zout naar smaak

 •  1 Spaanse peper

 •  200 g gemengde sla

 •  4 bloem tortilla’s 

 •  2 takken koriander

 •  40 ml Remia’s Legendary  

Real Tasty Mayonnaise  

Garlic Sriracha

bereidingswijze
 •  Snijd het naanbrood voorzichtig open en 

vul deze met drie plakken tomaat en een 

plak oude kaas.

 •  Bak in een oven op 200˚C in 5 min lekker 

krokant en serveer met Remia Garlic 

Sriracha Mayonnaise.

ingrediënten
 •  4 naanbrood

 •  4 tomaten

 •  200 g oude kaas

 •  Remia’s Legendary Real Tasty 

Mayonnaise Garlic Sriracha

SPICY
FISH & CHIPS 



bereidingswijze 

•  Meng in een kom: 4 el bloem, 4 el maizena, 1 tl kerrie kruiden en 

een snuf zout.

•  Giet het bronwater bij de ingrediënten en mix met garde tot dikte 

van een pannenkoekbeslag.

•  Snijd de visfilet (b.v. kabeljauw) in grove stukken en kruid ze licht 

met peper en zout.

•  Frituur de frites en pluk wat verse dille, peterselie en koriander.

•  Leg de vis in het beslag en meng goed.

•  Frituur de vis voorzichtig stuk voor stuk in 5 min mooi krokant.

•  Laat de vis op keukenpapier uitlekken en serveer deze samen 

met de frites in een bakje met het wrapping paper. 

•  Garneer met de verse kruiden, snijd een paar limoenpartjes en 

een Spaanse peper in hele dunne reepjes en leg deze erbij.

•  Serveer Remia Garlic Sriracha Mayonnaise als dip erbij.

ingrediënten
 •  1 kg witvis filet (bv kabeljauw)

 •  4 el bloem 

 •  4 el maizena

 •  1 tl kerrie kruiden

 •  Snuf zout

 •  Koud bronwater met bubbels

 •  1 kg frites

 •  2 takjes dille

 •  2 takjes koriander

 •  2 takjes blad peterselie

 •  2 limoenen

 •  1 Spaanse peper

 •  Remia’s Legendary Real Tasty 

Mayonnaise Garlic Sriracha



TIP!
SERVEER ER 

CRUDITÉS UIT 
WINTERPEEN, 
PAARSE PEEN, 

BLEEK SELDERIJ EN 
KOMKOMMER BIJ.
DAT ZORGT VOOR 

EEN FRISSE BELEVING 
EN MOOIE KLEUREN 

OP DE PLANK! 

Cream Cheese 
Jalapeno Bites

Rösties 

Potato wedges



Borrelplank 
veggie style

NAAST FRITES ZIJN ER OOK  
VEEL ANDERE VEGETARISCHE 

SNACKS DIE ZICH PRIMA LENEN 
VOOR EEN BORRELPLANK.  

DE VERSCHILLENDE SMAKEN 
REMIA’S LEGENDARY REAL TASTY 
MAYONNAISE GEVEN DEZE SNACKS 

EEN RIJKE EN ROMIGE TOPPING.

Home style spicy
aardappel schijfjes

Round cut 
frites

Uienringen



ONLY THE BEST INGREDIENTS
WERE GOOD ENOUGH WWW.REMIAFOODSERVICE.NL


