
 

Goede vleesvervanger 

De vegetarische producten van Van der 
Burg & Bol worden geproduceerd door de 
Vegetarische Slager. De Vegetarische 
Slager staat voor plantaardige 
vleesvervangers die spectaculair moeten 
zijn van structuur, bite en smaak. 
De voordelen van de vegetarische 
producten zijn: 
• Culinair verrassende, hoogwaardige 
producten  
geschikt voor iedereen en in allerlei 
gerechten. 
• Innovatief ontwikkeld en bereid. 
• Smaakbeleving staat centraal. 
• Service door kennis, snelle levering en 
lekkere recepturen. 
• Gemak en smaak gaan samen. 
• Voedsel is geen buikvulling, maar een 
waardevol bestanddeel van een gezond en 
gelukkig leven. 
 
 

 

Donec sit amet arcu. 

Vegetarische producten  
BIJ VAN DER BURG & BOL 

Lupine is de plant die men vaak kent uit 
de tuin. Deze plant heeft bonen, net 
zoals de sojaplant. Van deze bonen 
wordt een vezel gemaakt met een 
stevige bite. Deze vezel is de basis voor 
lekkere gerechten, zoals een canneloni, 
shoarma en heerlijke dim sum. De 
lupine zelf heeft een wat nootachtige 
smaak. De ontwikkeling is nog in volle 
gang. 

Lupine de basis 



 

 

 

Producten van de Vegetarische slager 
 

319050 Vegetarische gehaktbal  (per doos 30x90gr) * 
   
319550 Vegetarische spekblokjes  (per 2kg verparkt) *  
  
319750 Vegetarische Teriyaki  (per 1,75kg verpakt) *   
    
319551 Vegetarische kroket   (per doos 12xgr) *  
    
319552 Vegetarische bitterballen  (per 54xgr) *   
   
319651 Vegetarische kipstukjes  (per 1,75kg verpakt) *  
  
319652 Vegetarisch kipspiesjes  (per 1,5kg verpakt) *  
 
3184  Vegetarische hamburgers  (30x80gr per doos)  
 
3196  Vegetarische tonijn   (2.4kg per doos)  
 
Overig vegetarisch assortiment 
  
3190  Vegatarische balletjes  (ds 100x20gr) 
 
3192  Vegatarische cordon blue  (ds 20x100gr) 
 
3193  Vegetarische schnitzel  (25x100gr)       
 
3194  Vegetarische burger    (ds 30x100gr) 
 
3195  Vegetarische barbequeworst  (24x90gr) 
 
3196  Vega italiaanse carre   (30x100 gr) 
 
3197                 Vegetarische sate                 (36x50gr p/ds) 

 
 
*  bestelartikel  

 

Voor info vraag het uw vertegenwoordiger: 

Regio Den Haag/Westland : Danny Bauman  06-24700626  danny@vanderburgbol.nl 
 
Regio Den Haag  : Arthur Achterhof  06-15390748   arthur@vanderburgbol.nl  
 
Regio Bollenstreek/Leiden/ : Mark v/d Willik  06-53650797  mark@vanderburgbol.nl 
Amsterdam 
 
Regio Rotterdam              : Pim Schop   06-23140530  pim@vanderburgbol.nl  
 

mailto:danny@vanderburgbol.nl
mailto:arthur@vanderburgbol.nl
mailto:mark@vanderburgbol.nl
mailto:pim@vanderburgbol.nl

