Mondial Readyfood
Authentieke, gezonde en cultureel verantwoorde
Maaltijden & Bites to eat
Voor de innovatieve foodsector
Horeca - Instellingen - Fastfoodsector

Breng de wereld op tafel...
Enjoy mondial food!

Meals grootverpakking

Meals 1 persoonsportie

Bites to eat / sna
snacks
cks
k

Enjoyfood B.V.

Ready meals

Enjoyfood B.V.

● Grenzeloos genieten ●

Multitaste Enjoyfood B.V. is ruim 9 jaar geleden begonnen als cateringbedrijf. Vanwege het grote succes heeft het
zich steeds meer toegelegd op het vervaardigen van kant-en-klare mondiale gerechten (mondial ReadyFood).
Multitaste Enjoyfood B.V. is dé producent van mondiale, authentieke, gezonde en cultureel verantwoorde
culinaire specialiteiten. Met onze grensverleggende gerechten kunt u vele (thema) buffetten en menu’s samenstellen.

Hoofdgerechten
Multi Kofta
(gehaktschijfjes)

Multi Kofta (gehaktschijfjes)

Chicken Maghrebia

Omschrijving:
Authentieke gehakt schijfjes
van runder/lamsvlees
met gekruide tomatensaus.

Omschrijving:
Malse kippendijen filet in
Chermoela- kruidensaus van
o.a. saffraan en koriander,
olijven en zuidvruchten.

Herkomst:
Mediterranean / Mondial

Herkomst:
North-African

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Regenereren
Art.code
100

Chicken soja taste

Fish White Nile

Omschrijving:
Kippendijen filet in lichtpikante soja gembersaus
met groenten en stukjes
ananas.

Omschrijving:
Stukjes visfilet en groenten
in limoen, granaatappel en
kurkuma-saus.
Herkomst:
African / Middle-East

Herkomst:
Tropical / Asian

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Regenereren

Chicken soja taste

Art.code
171

Fish White Nile

Chicken Multiflavour

Omschrijving:
Malse kippendijen filet in
kruidige kerriesaus met
groenten.

Omschrijving:
Malse kippendijen filet in
een licht-pikante
kruidenmarinade van
chilipeper en mondiale
tuinkruiden.
Herkomst:
Mondial

Bereiding:
Regenereren

Chicken kerrie Masala

Art.code
180

Chicken Multiflavour

Herkomst:
Mediterranean

Herkomst:
North-African
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Art.code
151

Omschrijving:
Rundvlees stoofschotel
met o.a. uien, champignons,
tomaten en Turkse peper.

Omschrijving:
Lamsvlees stoofschotel
met Noord-Afrikaanse
kruiden en zuidvruchten.

Enjoy your meal Engels

Bereiding:
Regenereren

Et sote

Marrakech
lams-groenten tajine

Eet smakelijk Nederlands

Art.code
1042

Chicken kerrie Masala

Herkomst:
Tropical / Asian

Marrakech lams-groenten tajine

Art.code
131

Chicken Maghrebia

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Regenereren
Art.code
1006
Afiyet olsun Turks

Et sote

Selamat makan Indonesisch

Art.code
160
Bon apetit Frans

www.multitaste.com

Besha Arabisch

Njang swietie Surinaams

Halal

Ready meals

Enjoyfood B.V.

● Vriesvers verpakt wereldkwaliteit ●

Alle maaltijdgerechten (Ready Meals) zijn vriesvers verpakt in disposable C-PET ½ GN of in 1-persoons portie verpakking.
U hoeft alleen nog te assembleren en eenvoudig te regenereren op het gewenste tijdstip.
De meeste bijgerechten zijn rijkelijk gevuld met groenten, waardoor ze geschikt zijn als hoofdgerecht voor vegetariërs.

Bijgerechten
Arroz pilav

Hollandse
Multiflavour pot

Omschrijving:
Risottorijst met milde
kruiden en groenten.

Omschrijving:
Krieltjes met groenten o.a.
bloemkool, broccoli, prei,
doperwten en worteltjes.

Herkomst:
Mediterranean / Tropical

Herkomst:
European

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Regenereren

Arroz pilav

Art.code
300

Art.code
340

Hollandse Multiflavour pot

Biryani rijst

Turlu / Ratatouille

Omschrijving:
Kleurrijke traditionele rijst
met rozijnen en gekruid
met o.a. kardemom en
kaneel.

Omschrijving:
Stoofschotel van diverse
groenten o.a. aubergine,
snijbonen en courgette
in milde provencaalse saus.

Herkomst:
African / Middle-East

Herkomst:
European / Mediterranean

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Regenereren

Biryani rijst

Art.code
1025

Turlu / Ratatouille

Art.code
310

Couscous Marrakech

Groenten kerrie Masala

Omschrijving:
Kruidige gestoomde
couscous met groenten en
kikkererwten.

Omschrijving:
Diverse groenten o.a.
kouseband, kool en
aardappel in kerrie
Masalasaus.

Herkomst:
North-African

Herkomst:
Tropical / Asian

Bereiding:
Regenereren

Couscous Marrakech

Bereiding:
Regenereren
Art.code
330

Groenten kerrie Masala

Art.code
801

● Wereldse variaties ●

Bulghur pilav
Omschrijving:
Licht gekruide tarwegort
(gebroken tarwe) met
groenten en peulvruchten
o.a. linzen en kikkererwten.

Naast ons vaste assortiment bieden wij u seizoensgebonden
mondiale gerechten aan, zodat u afwisselende thema’s kunt
blijven bieden. Informeer naar onze wisselende seizoensspecialiteiten
of bezoek onze website.

Herkomst:
Middle-East
Bereiding:
Regenereren

Bulghur pilav
Bon apetit Frans

Halal

Besha Arabisch

Art.code
320
Njang swietie Surinaams

Eet smakelijk Nederlands

Enjoy your meal Engels

Enjoy Mondial Food !

Afiyet olsun Turks

Selamat makan Indonesisch
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Specials

Enjoyfood B.V.

● Mondiale levensstijl ●
We leven in een tijd van globalisering en grensvervaging waardoor de bevolkingssamenstelling steeds diverser
wordt en er steeds meer cultuurproducten uitgewisseld en gemixed worden. De smaakbeleving verandert en
mensen willen gerechten, waarbij er rekening gehouden wordt met hun levensstijl en culturele achtergrond.
Anderen willen juist de ervaringen die zij in het buitenland hebben opgedaan ook in Nederland beleven. Naast dat
de gerechten zeer gewaardeerd worden door internationale genieters en vegetariërs, voldoen alle gerechten van
Multitaste aan de Halal-spijswetten. Multitaste speelt op deze trend in, door gerechten aan te bieden uit alle
windstreken en door hierbij rekening te houden met de wensen van elke Nederlander. Na jarenlang toonaangevend
te zijn in de mondiale catering, bieden wij u de mogelijkheid om smaakvol gebruik te maken van onze expertise.

Multia burger

Verantwoord genieten !

Multia burger
Omschrijving:
Kleurrijke mager
rundergehakt burger met
groente en mondiale kruiden.

Burger met veel groenten
De Multia burger is:

Herkomst:
Mondial

● Bron van vezels
● Rijk aan eiwit
● Bevat olijfolie
● Bron van vitamine
B1, B2 en A
Art.code

Multia burger

Bereiding:
Grillen / Afbakken
Art.code
111

Onderzocht en111
bewezen door onafhankelijke voedingsdeskundigen.

Broden
Roti (brood)

Multiflavour broden

Omschrijving:
Traditionele platte Indiase /
Surinaamse pannenkoek.

Omschrijving:
4 soorten authentieke
hele broden in één doos.
Pide (Turks)

Herkomst:
Tropical / Asian

Smida maϊsbrood (Marokkaans)

Bereiding:
Ready to eat

Bereiding:
Ready to eat
Art.code
802

Roti (brood)

Soep

Ekmek bruinbrood (Turks)

Dessert
Baklava
Omschrijving:
Zoete verleiding van
flinterdunne deeglaagjes,
suikerhoning en noten.

Omschrijving:
Gezonde traditionele
linzensoep met groenten
en munt.

Herkomst:
Mediterranean

Herkomst:
Mediterranean

Mercimek corbasi / Linzensoep
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Art.code
124

Sisha bruinbrood (Marokkaans)

Mercimek corbasi /
Linzensoep

Eet smakelijk Nederlands

Herkomst:
Mondial

Enjoy your meal Engels

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Ready to eat
Art.code
600

Afiyet olsun Turks

Art.code
2731

Baklava

Selamat makan Indonesisch

Bon apetit Frans

www.multitaste.com

Besha Arabisch

Njang swietie Surinaams

Halal

Snacks & Borrel

Enjoyfood B.V.

● Werelds gemak in een handomdraai ●
Met onze bites to eat heeft u in een handomdraai een Mondiale aanvulling op uw snack assortiment.
Deze producten kunt u op elk gewenst moment, vers uit de oven, aanbieden.
Onze bites to eat producten zijn ook te serveren als voor- of als bijgerechten.

Bites to eat
Balkan
gehaktbroodje

Balkan fetakaas
broodje

Omschrijving:
Bladerdeeg gevuld met
licht-pikant gekruid
gehakt en groenten.

Omschrijving:
Bladerdeeg met een
vulling van fetakaas.
Herkomst:
European

Herkomst:
European
Bereiding:
Afbakken

Balkan
B
lk gehaktbroodje
h ktb
dj

Bereiding:
Afbakken
Art.code
2029

Briouat groenten

Samosa groenten

Omschrijving:
Pakketje van deeg gevuld
met saffraan, koriander en
gekruide groenten.

Omschrijving:
Rijstdeeg gevuld
met Indiase Masala
gekruide groenten.

Herkomst:
North-African

Herkomst:
Tropical / Asian

Bereiding:
Afbakken

Bereiding:
Frituren
Art.code
200

Briouat groenten

Art.code
2003

Samosa groenten

Borek peynir / fetakaas

Borek spinazie

Omschrijving:
Fillodeeg gevuld met
fetakaas.

Omschrijving:
Fillodeeg gevuld met
mediterraans gekruide
fetakaas en spinazie.

Herkomst:
Mediterranean

Herkomst:
Mediterranean

Bereiding:
Afbakken

Borek peynir / fetakaas

Bereiding:
Afbakken
Art.code
2210

Borek spinazie

Art.code
2025

Lahmacun /
Turkse pizza

Multi mini Kofte
Omschrijving:
Authentieke gehaktballetjes
van runder/lamsvlees met
gekruide tomatensaus.

Omschrijving:
Plat deeg met een
melange van gekruid gehakt,
paprika, ui en peterselie.

Herkomst:
Mediterranean / Asian

Herkomst:
Middle-East

Bereiding:
Regenereren

Bereiding:
Regenereren

Lahmacun / Turkse pizza
Bon apetit Frans

Halal

Besha Arabisch

Art.code
2030

Balkan fetakaas broodje

Art.code
232

Njang swietie Surinaams

Multi mini Kofte

Eet smakelijk Nederlands

Enjoy your meal Engels

Enjoy Mondial Food !

Art.code
2200
Afiyet olsun Turks

Selamat makan Indonesisch

•5•

Menu suggesties

Enjoyfood B.V.

Internationale menu’s ●
Multitaste adviseert u graag over de mogelijke combinaties van de verschillende gerechten zodat u gemakkelijk
uw menu’s / buffetten kunt samenstellen. Door rekening te houden met de herkomst van de gerechten zullen uw
gasten aansluiting vinden bij hun eigen authentieke smaakbeleving.
Bij de menu suggesties wordt aangegeven welk menu door welke doelgroep het meest gewaardeerd wordt.
Laat uw gasten kennismaken met gerechten uit alle windstreken!
●

Uit onze ervaring is gebleken dat ook Hollandse-Nederlanders alle gerechtcombinaties
al
zeer waarderen. Zij ervaren onze gerechten als gezond en gevarieerd, maar vooral
ook zeer smaakvol. Kortom, men wil van de internationale keuken genieten.
Met dit Mondiale assortiment is er voor iedere Nederlander wat wils.
Voor de één een levensstijl, voor de ander een culinaire reis.
Enjoy Mondial !

Multi-European taste A

Multi-European taste B

Multi Kofta (gehaktschijfjes)
Authentieke gehakt schijfjes van runder/lamsvlees met gekruide
tomatensaus.

Chicken Multiflavour
Malse kippendijen filet in een licht-pikante kruidenmarinade van
chilipeper en mondiale tuinkruiden.

Hollandse Multiflavour pot
Krieltjes met groenten o.a. bloemkool, broccoli, prei, doperwten en
worteltjes.

Arroz pilav
Risottorijst met milde kruiden en groenten.

o.a. zeer gewaardeerd door Hollandse-Nederlanders

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

Serveertip:

- Soep of Balkan broodje
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed

- Soep of Balkan broodje
- Multiflavour broodjes
- Turlu / Ratatouille

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Tzatziki / Cacik

Asian taste A

Asian taste B

Chicken soja taste
Kippendijen filet in licht-pikante soja gembersaus met groenten en
stukjes ananas.

Chicken kerrie Masala
Malse kippendijen filet in kruidige kerriesaus

Biryani rijst
Kleurrijke traditionele rijst met rozijnen en gekruid met o.a. kardemom
en kaneel.

Groenten kerrie Masala
Diverse groenten o.a. kouseband, kool en aardappel in kerrie
Masalasaus.

o.a. zeer gewaardeerd door Surinaamse en Indonesische-Nederlanders

Roti (brood)
Traditionele platte Indiase / Surinaamse pannenkoek.

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

Serveertip:

- Samosa
- Groenten kerrie Masala

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Chutney
- Kroepoek

- Samosa
- Biryani rijst

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Sambal / Chutney
- Gekookt ei

Middle-East taste A

Middle-East taste B

Fish White Nile
Stukjes visfilet en groenten in limoen en kurkuma-saus.

Et sote
Rundvlees stoofschotel met o.a. uien, champignons, tomaten en
Turkse peper.

Biryani rijst
Kleurrijke traditionele rijst met rozijnen en gekruid met o.a. kardemom
en kaneel.

Bulghur pilav
Licht gekruide tarwegort (gebroken tarwe) met groenten en
peulvruchten o.a. linzen en kikkererwten.

o.a. zeer gewaardeerd door Midden Oosterse-Nederlanders

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

Serveertip:

- Soep of Borek
- Turlu / Ratatouille
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Tzatziki / cacik

- Soep of Borek
- Turlu / Ratatouille
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Tzatziki / cacik

Eet smakelijk Nederlands
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Enjoy your meal Engels

Afiyet olsun Turks

Selamat makan Indonesisch

Bon apetit Frans

www.multitaste.com

Besha Arabisch

Njang swietie Surinaams

Halal

Menu suggesties

Enjoyfood B.V.

Naast de landen thema menu’s bestaat er ook de mogelijkheid tot het samenstellen van eclectische mondiale menu’s.

Mediterrenean taste A

Mediterrenean taste B

Multi Kofta (gehaktschijfjes)
Authentieke gehakt schijfjes van runder/lamsvlees met gekruide
tomatensaus.

Et sote
Rundvlees stoofschotel met o.a. uien, champignons, tomaten en
Turkse peper.

Arroz pilav
Risottorijst met milde kruiden, kikkererwten en groenten.

Arroz pilav
Risottorijst met milde kruiden, kikkererwten en groenten.

o.a. zeer gewaardeerd door Turkse en Griekse-Nederlanders

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

Serveertip:

- Turlu / Ratatouille
- Multiflavour broodjes
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Tzatziki / Cacik

- Soep of Borek
- Multiflavour broodjes
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Tzatziki / Cacik

Tropical taste A

Tropical taste B

Chicken kerrie Masala
Malse kippendijen filet in kruidige kerriesaus met groenten.

Chicken soja taste
Kippendijen filet in licht-pikante soja gembersaus met groenten en
stukjes ananas.

Arroz pilav
Risottorijst met milde kruiden en groenten.

Hollandse Multiflavour pot
Krieltjes met groenten o.a. bloemkool, broccoli, prei, doperwten en
worteltjes.

o.a. zeer gewaardeerd door Antiliaanse en Zuid Amerikaanse-Nederlanders

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

S
Serveertip:

- Soep of Samosa
- Groente kerrie Masala

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Sambal

- Multiflavour broodjes
- Multi Kofta (gehakt schijfjes)

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Sambal

North-African taste A

North-African taste B

Marrakech lams-groenten tajine
Lamsvlees stoofschotel met Noord-Afrikaanse kruiden en zuidvruchten.

Chicken Maghrebia
Malse kippendijen filet in Chermoela- kruidensaus van
o.a. saffraan en koriander, olijven en zuidvruchten.

Couscous Marrakech
Kruidige gestoomde couscous met groenten en kikkererwten.

Couscous Marrakech
Kruidige gestoomde couscous met groenten en kikkererwten.

o.a. zeer gewaardeerd door Marokkaanse en Tunesische-Nederlanders

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

Serveertip:

- Soep of Briouat
- Multiflavour broodjes
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Harissa saus

- Soep of Briouat
- Multiflavour broodjes
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Harissa saus

Real-African taste

Vegetarian taste

Fish White Nile
Stukjes visfilet en groenten in limoen, granaatappel en kurkuma-saus.

Turlu / Ratatouille
Stoofschotel van diverse groenten o.a. aubergine, snijbonen en
courgette in milde provencaalse saus.

Groenten kerrie Masala
Diverse groenten o.a. kouseband, kool en aardappel in kerrie Masalasaus

Bulghur pilav
Licht gekruide tarwegort (gebroken tarwe) met groenten en
peulvruchten o.a. linzen en kikkererwten.

o.a. zeer gewaardeerd door Midden Afrikaanse-Nederlanders

al onze bijgerechten zijn geschikt als volledige maaltijd voor vegetariërs

Aan te vullen tip:

Serveertip:

Aan te vullen tip:

Serveertip:

- Soep of Samosa
- Biryani rijst
- Chicken kerrie masala
a

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Pindasaus
- Chutney

- Soep of Borek
- Multiflavour broodjes
- Baklava

- Rauwkostsalade
- Zuurgoed
- Sambal / Chutney
- Gekookt ei

Bon apetit Frans

Halal

Besha Arabisch

Njang swietie Surinaams

Eet smakelijk Nederlands

Enjoy your meal Engels

Enjoy Mondial Food !

Afiyet olsun Turks

Selamat makan Indonesisch
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Multitaste
voor al uw:
Menu
suggesties
- Readyfood
- Partycatering
- Culinair Delivery

Enjoyfood B.V.

● Gemak ●
Multitaste gerechten zijn al bereid, u hoeft ze alleen nog te regenereren en/of te assembleren. Hierdoor zijn de gerechten
van Multitaste een gemakkelijke aanvulling op, of vervanging van, uw vaste assortiment. Een ware uitkomst bij een slechte
keukenbezetting, behoefte aan kleine hoeveelheden, in de weekenden en vakantieperiodes, bij ziekte van personeel of
verbouwing van uw keuken. Doordat u de gerechten verpakt kunt regenereren heeft u geen gescheiden keuken nodig om
de Halalregels te waarborgen.
● Verkrijgbaar bij ●
Onze gerechten zijn te bestellen via uw eigen groothandel.
Wij geven u daarnaast graag ondersteuning in het samenstellen, bereiden en de presentatie van onze gerechten.
Neem gerust contact op voor meer informatie en advies.
Verrijk uw assortiment en laat uw gasten mondiaal genieten!

Voor de
professionele
& innovatieve
foodsector:
● Horeca o.a.:
- Partycateraars
- Contractcateraars
- Hotels
- Zalenverhuur
- Congrescentras
- (Bedrijfs-) restaurants
- Schoolkantines
- Sportkantines
- Recreatie kantines

● Instellingen o.a.:
- Zorginstellingen
- Culturele instellingen

● Fastfoodsector o.a.:
- Kiosken
- Snackcounters

Onze gerechten zijn op traditionele
en ambachtelijke wijze bereid.

Multitaste Enjoyfood B.V.
Sweder van Zuylenweg 4 ● 3553 HE Utrecht ● Tel.: 030-263 04 90 ● Fax: 030-263 01 25 ● www.multitaste.com

