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Delicatessen is een familie 
aangelegenheid. Uit traditie. 
Sinds 1912.

Sinds generaties is ons familiebedrijf er op ingesteld om onze klanten goed en lekker te 
verwennen. Daarbij ligt de focus op de wens van de klant en we signaleren nieuwe 
trends.

Moedig slaan we nieuwe wegen in, om de toekomst van ons familiebedrijf vorm te geven.
Critisch beoordelen wij de Status Quo, om ons ieder keer weer op scherp te zetten.

Het meest waardevolle zijn onze medewerkers en onze bedrijfscultuur, waardoor wij ook 
op korte termijn op verschuivingen in de markt kunnen anticiperen.

Maar wie kent zijn klanten en de markt het beste? Dat zijn natuurlijk onze handelspart-
ners. Wij vragen u dan ook om ons actief te betrekken bij uw ideeën, plannen en uitda-
gingen.

Met hartelijke groet,

Uw Kühlmann familie en het complete Kühlmann team

vreugde in genieten

van links: Heinrich, Senta, Hendrik und Andrea Kühlmann, Stephan Bähr und Antonius Borgmeier

1912

1950

1985
2020

1e generatie:
Maria en Heinrich
Oprichting landbouwbedrijf
Kühlmann door Heinrich en
Maria en later als gezamenlijke
familie. Het bedrijf richt zich op
de handel in regionale producten
uit Oost westfalen.

2e generatie:
Antonia en Ewald
Antonia (geboren Borgmeier) en
Ewald nemen het bedrijf over in
1950. Naast de handel in streek-
producten ligt de focus nu meer
op de productie van verse
aardappelproducten.

3e generatie:
Andrea en Heinrich
De marktontwikkelingen op gebied van verse
aardappelproducten motiveert het jonge
echtpaar om een nieuwe weg in te slaan.
Andrea en Heinrich ontwikkelen een nieuw
assortiment. Hoogwaardige verse Feinkost
salades met daarbij een heldere focus op de
markt en haar klantenwens. De neef van
Heinrich, Antonius Borgmeier, zet deze
wensen van de klanten al meer dan 30
jaar om in de productie.

4e generatie:
Senta en Hendrik
De 3e en 4e generatie werken
momenteel hand in hand, waarbij
de 3e generatie zich steeds meer op
de achtergrond verblijft. Voor broer
en zus staat vast: Innovatieve
ideeën van topkwaliteit zijn een
garantie voor het voortbestaan van
ons familiebedrijf in de toekomst.

2055



Anti Pasti 65

Wijnbladeren

Geblancheerde wijnbladeren, gevuld 
met een mix van rijst en mediterrane 
aroma.

Artikel-Nr.: 86337 VE: 1,0 kg 

Gevulde gedroogde tomaten

Tomaten in balsamico-kruiden marina-
de, gevuld met verse roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86340 VE: 1,0 kg 

Vegan

Anti Pasti

Chili Sweeters

Knapperige paprikavrucht met een 
levendige scherpte en een klein zoet-
je, gevuld met pikante paprika-room-
kaascrème.

Artikel-Nr.: 86306 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Honey Peppers

De zonverwende oranje paprika van 
Kühlmann, zoet en sappige vrucht 
van hand gevuld met pikante room- 
kaascrème.

Artikel-Nr.: 86307 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Groene peperoni

Peperoni gevuld met verse room- 
kaascrème.

Artikel-Nr.: 86317 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Pikante kleine Florini

Rode paprika, gevuld met heerlijk 
verse roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86336 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Vegetarisch

Cocktailtomaatjes
Tomaten gevuld met een pikant 
kruidige verse roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86314 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Patty Pans, pikant gevuld

Mini-pompoenen-gevuld met een 
crèmige ajvar-roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86332 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Gevulde verse kaaschampignons

Champignonhoedjes met een kruidige 
vulling van peper en verse room- 
kaascrème.

Artikel-Nr.: 86315 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Peppadews™
Aromatische Peppadews gevuld met 
verse roomkaascrème. 
(Peppadews™ het origineel)  

Artikel-Nr.: 86333 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Peppacaps

Peppacaps, gevuld met fijne 
roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86390 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Gegrilde aubergine reepjes 
 
Aubergines, gegrild en ingelegd in 
een milde olie.

Artikel-Nr.: 86321 VE: 1,0 kg

Vegan

Gegrilde courgetterepen  
 
Courgette, gegrild en ingelegd in een 
milde olie.

Artikel-Nr.: 86320 VE: 1,0 kg

Vegan

De containerspecificatie komt overeen met het nettogewicht



Anti Pasti 87

Groene olijven basilicum

Olijven zonder pit, verrijkt met 
basilicum.

Artikel-Nr.: 86325 VE: 1,0 kg 

Halfgedroogde tomaten

Tomaten, ‘semi-dried’, in een medi-
terrane marinade van fijne olie en 
heerlijke kruiden.

Artikel-Nr.: 86302 VE: 1,0 kg

Vegan

Fijne olijven (zwart gemaakt)

Zwart gemaakte olijven zonder pit 
met mild aroma.

Artikel-Nr.: 86326 VE: 1,0 kg 

Vegan

Zwarte & groene olijven

Combinatie van zwart gemaakte 
olijven en groene olijven, helemaal 
zonder knoflook.

Artikel-Nr.: 86342 VE: 1,0 kg 

Vegan

Artisjokharten

Artisjokharten bereid met een vleugje 
citroen in een milde kruidige 
oliedressing.

Artikel-Nr.: 86324 VE: 1,0 kg

Vegan

Vegan

Gegrilde champignons
Champignons, gegrild ingelegd en 
verfijnd met een heerlijke kruidenolie.

Artikel-Nr.: 86322 VE: 1,0 kg

Vegan

Zongedroogde Italiaanse tomaten

Tomaten, verrijkt met balsamico en 
mediterrane kruiden.

Artikel-Nr.: 86319 VE: 1,0 kg

Vegan

Balsamico-uitjes
Italiaanse uitjes, verrijkt met milde 
balsamico-azijn. 

Artikel-Nr.: 86328 VE: 1,0 kg

Vegan

Gegrilde paprikafilets rood en geel
Gegrilde rode en gele paprikafilets, 
verfijnd met Zuid-Europese aroma’s.

Artikel-Nr.: 86358 VE: 1,0 kg

Vegan

Groene olijven met roomkaas- 
vulling

Olijven gevuld met roomkaascrème en 
kruiden. 

Artikel-Nr.: 86316 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Bonte olijvenmix

Een mix van groene en zwarte olijven 
(zonder pit) en de grote helgroene 
Nocellara olijf (zonder pit) uit Sicilië.

Artikel-Nr.: 86308 VE: 1,0 kg 

Vegan

Zwart gemaakte olijven

Zwart gemaakte olijven gevuld met 
verse roomkaascrème, mediterraan op 
smaak gebracht.

Artikel-Nr.: 86343 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Kaasvariatie Quattro Formaggi

Milde, echte schapenkaas, met pesto, 
ajvar, peterselie en een paprikadres-
sing. 

Artikel-Nr.: 86360 VE: 1,5 kg 

Misto Olijventrio

Mammoet-olijven gevuld met aman-
del, paprikapasta en knoflook.

Artikel-Nr.: 86364 VE: 1,5 kg

Vegan

Misto Roma

Gedroogde tomaten, gegrilde courget-
tereepjes en gegrilde kruidencham-
pignons, gemarineerd met kruiden en 
olijfolie. 

Artikel-Nr.: 86368 VE: 1,5 kg 

Vegan

Antipasti-spiesjes Toscana

1: Gevulde florini, met dubbelromige verse room-
kaas en zwart gemaakte olijven.

2: Gevulde groene olijven, met paprikapasta, 
gevulde peppacaps en zwart gemaakte olijven.

3: Balsamico-uitjes, gedroogde tomaten en groene 

olijven.

Artikel-Nr.: 86350 VE: 1,0 kg

Vegetarisch

Misto Rhodos

Zongerijpte cocktailtomaten, in com-
binatie met rode en groene peperoni, 
gevuld met een romige verse room-
kaascrème. 

Artikel-Nr.: 86369 VE: 1,5 kg 

Vegetarisch

De containerspecificatie komt overeen met het nettogewicht



Anti Pasti 109

Misto Tricolore/Bonte pepper mix

Honey peppers, gevuld met hoing- 
mosterd roomkaascrème. Groene pap-
rika gevuld met ajvar roomkaascrème 
en pikante kleine florini gevuld met 
roomkaascrème.

Artikel-Nr.: 86365 VE: 1,5 kg 

Party specialiteiten

Chili Sweeters, pikant gemarineerd, 
Feta-schapenkaas, gevulde gedroogde 
tomaten, gemarineerde artisjokken, in 
tomaat gemarineerde olijven, pikant 
gevulde mini pompoentjes en gegrilde 
champignons.

Artikel-Nr.: 86388 VE: 1,5 kg 

Party Schaal

Gevulde Peppadews™, groene 
peperoni, paprika, champignons en 
basilicum-olijven, balsamico-uitjes en 
gedroogde tomaten.

Artikel-Nr.: 86373 VE: 1,5 kg 

Vegetarisch

Misto Premio

Gevulde peppacaps, gevulde peperoni 
en gevulde, gedroogde tomaten. 
 

Artikel-Nr.: 86372 VE: 1,5 kg 

Vegetarisch Vegetarisch

De containerspecificatie komt overeen met het nettogewicht



Oriëntaalse specialiteiten 1211

Oriëntaalse

Quinoasalade Dubai 
Quinoasalade met linzen, verfijnd 
met honing, rozijnen en geroosterde 
amandelen - met een licht zoete 
smaak. 
Artikel-Nr.: 17200 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Couscoussalade Tunis

Een luchtige couscous salade met 
kikkererwten, kappertjes en zwar-
te sesam, verfijnd met kruiden en 
citroen. 

Artikel-Nr.: 17900 VE: 1,0 kg 

Vegan

Bulgursalade Salam

Bulgur met uitjes, rozijnen en cran-
berry‘s in een olie-azijn dressing.

Artikel-Nr.: 18600 VE: 1,0 kg 

Vegan

Bulgursalade Maghreb 
 
Oriëntaalse salade met kikkererwten, 
wortels, courgette, aubergine, toma-
ten en uitjes. 
 
Artikel-Nr.: 18500 VE: 1,0 kg 

Vegan

Couscous rode bieten salade 
 
Harmonische combinatie van couscous 
met rode bieten, crèmige geitenroom-
kaasbereiding en een fruitig appeltje. 
 
Artikel-Nr.: 54600 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Kikkererwten salade met 
linzen en munt

Kikkererwten, rode linzen en bonte 
groente stukjes in een oriëntaalse ma-
rinade verfijnd met komijn, koriander 
een vleugje gember en verse munt.

Artikel-Nr.: 10700 VE: 1,0 kg 

Vegan

Bonte linzensalade

Linzen, paprika, verse bleekselderij, 
look, wortels en peterselie in een 
heldere dressing.

Artikel-Nr.: 44000 VE: 1,0 kg 

Vegan

Houmous Oriental 
De smaak uit de Oriënt bestaande uit 
kikkererwten en sesam, gearomatise-
erd met kruiden zoals cayenne, noot-
muskaat, komijn, gember en kaneel. 
 
Artikel-Nr.: 34301 VE: 0,5 kg 

Vegan

Houmous pikant

Oriëntaalse specialiteit bestaande uit 
kikkererwten en sesam, pikant gekru-
id met paprika en sambal oelek.

Artikel-Nr.: 15401 VE: 0,5 kg 

Vegan

Houmous naturel 
 
Een kruidige crème van kikkererwten 
en sesam met olijfolie, kruiden en een 
vleugje knoflook. 
 
Artikel-Nr.: 34201 VE: 0,5 kg 

Vegan

specialiteiten



Kartoffelsalades 1413

Spreewälder Kartoffelsalade met 
spek 
Aardappelen met spekjes en uitjes in 
een dressing van azijn, olie en eigeel.

Artikel-Nr.: 11100 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 11103 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 11105 VE: 5,0 kg

Kartoffelsalade azijn/olie

Fijne aardappelschijfjes met ui, bies-
look, kruidenazijn en met mosterd op 
smaak gebracht.

Artikel-Nr.: 28600 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 28605 VE: 5,0 kg 

Berliner kartoffelsalade

Aardappelen, bieslook en ui in een 
lichte, met yoghurt verfijnde mayo-
naise.

Artikel-Nr.: 25300 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 25305 VE: 5,0 kg 

Kartoffelsalade delicaat

Aardappelen, ei, augurken en gekookte 
worst in delicate romige mayonaise.

Artikel-Nr.: 30800 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 30803 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 30805 VE: 5,0 kg 

Kartoffelsalade à la ménagère

Aardappelen, ei en gekookte worst in 
milde mayonaise.

Artikel-Nr.: 11900 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 11905 VE: 5,0 kg 

Oma’s kartoffelsalade
Aardappelen, ei en augurken met mayo-
naise en uitjes verfijnd. 
 
Artikel-Nr.: 51200 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 51203 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 51205 VE: 5,0 kg 

Kartoffelsalades

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegan

Kartoffel komkommersalade  
 
Blokjes aardappel, komkommer, lente 
ui en dille in een heerlijke saladecrè-
me. 
Artikel-Nr.: 13000 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch



Koolsalades 1615

Holsteiner koolsalade

Witte kool, frisse groene paprika 
en fijne uitjes.

Artikel-Nr.: 10100 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 10103 VE: 3,0 kg 
Artikel-Nr.: 10105 VE: 5,0 kg 

Amerikaanse rauwkostsalade

Witte kool, knapperige wortels en 
paprikareepjes in een frisse, fruitige 
roomdressing, verfijnd met citroen.

Artikel-Nr.: 11400 VE: 1,0 kg 

Zuid-Duitse rauwkostsalade

Fijn gesneden witte kool, knapperige 
komkommer, frisse paprika- en wor-
telreepjes in een klassieke 
vinaigrette. 
 
Artikel-Nr.: 15900 VE: 1,0 kg 

Coleslaw

Salade van witte kool en jonge 
peentjes in een fruitige mayonaise, 
op smaak gebracht met 
sinaasappelsap.

Artikel-Nr.: 28800 VE: 1,0 kg 

Pikante witte koolsalade

Witte kool, paprika en uitjes in een 
dressing van olie en azijn.

Artikel-Nr.: 46100 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 46105 VE: 5,0 kg 

Vegetarisch

Vegetarisch

VeganVegan

Vegan

Koolsalades



Pastasalades 1817

Schwäbische pastasalade

Spaghettini, fijne gekookte worst 
en fijne erwten in een romige mayo-
naise.

Artikel-Nr.: 12000 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 12003 VE: 3,0 kg 

Tortellinisalade Verona

Verse tortellini, broccoli en 
achterham in een heerlijke romige 
mayonaise met basilicum.

Artikel-Nr.: 13700 VE: 1,0 kg 

Bonte pastasalade

Bonte spiraalvormige pasta’s, verse 
rode en groene paprika, jonge maïs 
en uitjes in een heldere dressing.

Artikel-Nr.: 28100 VE: 1,0 kg 

Thai-pastasalade

Lintvormige pasta’s in een Aziatische 
rode-peper-dressing. Met kipfilet, 
wortelreepjes, verse komkommer, 
look, Mu-Err-paddenstoelen, gele en 
rode paprika. 
 
Artikel-Nr.: 36100 VE: 1,0 kg 

Mediterrane pastasalade

Penne-pasta’s met een kruidige 
pesto dressing. Met verse en 
semi dried tomaten, gegrilde gele 
paprika en verse rode paprika. 
 
Artikel-Nr.: 36200 VE: 1,0 kg

Pastasalade pesto rosso 
Penne pasta‘s en gedroogde toma-
ten. Gegrilde paprika, basilicum en 
room ronden de yoghurt-saladecrème 
perfect af. 
 
Artikel-Nr.: 55400 VE: 1,0 kg 

Pastasalades

Vegetarisch

Vegan

Spaghettisalade Italia

Lekkere spaghetti met paprika en 
olijven, mediterraan verfijnd met 
groene pesto en pijnboompitten.

Artikel-Nr.: 34600 VE: 1,0 kg 

Paprika pastasalade

Penne met knapperige paprikareepjes 
in een lichte yoghurt-roomsaus, op 
smaak gebracht met balsamico bianco.

Artikel-Nr.: 34700 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Tomaten-mozzarellapasta 
salade

Pasta met semi-dried tomaten, 
verse courgette en verse mozzarella en 
knoflook in een aromatische basilicum-
dressing.

Artikel-Nr.: 35900 VE: 1,0 kg 



Kaassalades 2019

Griekse salade

Zachte kaas, paprika- en preireepjes, 
olijven en ui in een kruidige vina-
igrette.

Artikel-Nr.: 11300 VE: 1,0 kg 

Herderssalade Arcadië

Milde schapenkaas, fijne stukje 
spaprika, uitjes, look en olijven in een 
pikante vinaigrette.

Artikel-Nr.: 12100 VE: 1,0 kg 

Berner kaassalade 
 
Goudse kaas, ananas, verse komkom-
mer, paprika en uitjes in een milde 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 13500 VE: 1,0 kg 

Herdersalade

Zachte kaas, tomaten, komkommer 
en prei in een milde yoghurt-room-
dressing.

Artikel-Nr.: 18700 VE: 1,0 kg 

Tiroler kaassalade

Emmentaler, achterham, komkommer, 
paprika en knapperige appel verfijnd 
met een pikante romige dressing.

Artikel-Nr.: 37300 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

VegetarischVegetarisch

Kaassalades

Boerensalade Peleponnes

Zachte kaas, tomaten, frisse stukjes 
komkommer, zwarte olijven en milde 
paprika in een lichte vinaigrette. 

Artikel-Nr.: 51800 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch



Ultra verse
Ultra verse salades 2221

Wortel-appel-mango salade

Een salade van verse wortel met 
sappige appel en mango, op smaak 
gebracht met een beetje chili, curry 
en munt.

Artikel-Nr.: 5422 VE: 1,0 kg 

Rode Bulgursalade

Kruidige bulgur met paprika en cour-
gette op smaak gebracht met verse 
kruiden.

Artikel-Nr.: 5425 VE: 1,0 kg 

Quinoa mango salade

Quinoa met knapperige blokjes 
groente verfijnd met de zoete smaak 
van mango, pikante peppadew en een 
vleugje gember.

Artikel-Nr.: 5420 VE: 1,0 kg 

VeganVegan Vegan

salades
Ultra vers - verser is er niet!

Alsof u het zelf net heeft fijn gesneden - onze ultra verse 
salade smaken heerlijk natuurlijk. 

 Zonder toevoeging van conserveringsmiddelen, 
 kleur- en smaakstoffen.
 Kant en klaar voor uw salade buffet
 Verse, ambachtelijke uitstraling
 Smaken als zelf gemaakt.



Groentesalades
Groentesalades 2423

Bonte bonen salade

Witte, zwarte en groene bonen met 
sojabonen, verrijkt met fijne blokjes 
groente, pikante grove mosterd en 
een kruiden-honing vinaigrette. 
 
Artikel-Nr.: 13900 VE: 1,0 kg 

Italiaanse bonensalade Bologna

Witte bonen met rode uitjes enverse 
tomaten in een kruidenbalsamicodres-
sing.

Artikel-Nr.: 25400 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch Vegan

Delicatesse Waldorfsalade 
 
Kruidige selderij, sappige appel, zoete 
mandarijnen, ananas en hazelnoten in 
een crèmige mayonaise. 
 
Artikel-Nr.: 11200 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Astoria Waldorfsalade 
 
Aromatische selderij, fruitig-zoete 
ananas, mandarijnen, appel en fijne 
amandelen in een heerlijke mayo-
naise. 
 
Artikel-Nr.: 14100 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Paddenstoelensalade

Minichampignons, stobbezwa metjes, 
cantharellen, hartige bleekselderij en 
look in een kruidige vinaigrette.

Artikel-Nr.: 26900 VE: 1,0 kg 

Vitaal salade

Verse bonte paprika, komkommer, 
appel, tomaat en rettich in een licht 
verteerbare vinaigrette.

Artikel-Nr.: 15700 VE: 1,0 kg 

Vegan Vegan

Mexicosalade Cancun

Verse paprika, fijne komkommer, kid-
neybonen en maïs, heerlijk afgestemd 
in een pikante vinaigrette.

Artikel-Nr.: 10600 VE: 1,0 kg 

Vegan

Oma’s komkommersalade “naturel”

Geschilde komkommerschijven, vers 
en knapperig, in een heldere dille-
dressing.

Artikel-Nr.: 26600 VE: 1,0 kg 

Vegan

Fries bonensalade

Groene sperziebonen en fijne uitjes 
in een heldere dressing. 
 
Artikel-Nr.: 49400 VE: 1,0 kg 

Vegan



Groentesalades 2625

Ham-prei salade

Prei, achterham, fijne appel, yoghurt 
en ei in een fijne mayonaise crème.

Artikel-Nr.: 46500 VE: 1,0 kg 

Broccolisalade

Broccoli, achterham, champignons, to-
maten en jonge maïs in een crèmige 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 52500 VE: 1,0 kg 

Farmersalade Premium

Knapperige wortels en fijne sel-
derijreepjes in een geraffineerde 
room-dressing, verfijnd met sinaasap-
pelsap.

Artikel-Nr.: 12800 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Fijnproever groente-vruchten salade
Echt lekker: Gekookte ham, kaas, 
ananas, mais, appel, ei, mango, kom-
kommer en selderij in een cremige 
mayonaise met  crème fraîche. 

Artikel-Nr.: 10016900         VE: 1,0 kg 

Broccoli-hamsalade Garda

Knapperige broccoli, stevige achter-
ham, heerlijke tomaten, fijne maïs, 
fijne paprika, appel en ui in salade-
mayonaise.

Artikel-Nr.: 13200 VE: 1,0 kg 

Prei-salade Toscana

Prei, appel, ei, selderij, mandarijnen 
en ananas in een heerlijke mayonai-
se.

Artikel-Nr.: 52200 VE: 1,0 kg 

Schorsenerensalade

Aromatische schorseneren in blokjes 
en gekookte ham in een kruidige 
dressing verfijnd met crème fraîche 
en room.

Artikel-Nr.: 23700 VE: 1,0 kg 

Komkommersalade in saladecrème

Verse schijfjes geschilde komkommer 
in een aromatische saus blanche, ver-
fijnd met crème fraîche en yoghurt.

Artikel-Nr.: 41600 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch Vegetarisch

Meloen komkommersalade 
Napoli

Stukjes charentais-meloen en 
komkommer zonder pitten in een 
yoghurt-dille-dressing.

Artikel-Nr.: 10400 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch



Kip- & Eiersalades 2827

Kipfiletsalade Bali

Kipfilet, ananas, champignons en 
asperges in een currymayonaise

Artikel-Nr.: 11700 VE: 1,0 kg 

Kipsalade Tivoli

Fijn kippenvlees, ananas en mandarij-
nen, fijne champignons en asperges in 
een voortreffelijke mayonaise

Artikel-Nr.: 11800 VE: 1,0 kg 

Kipsalade Premium

Blokjes kipfilet met champignons, 
ananas, mandarijnen, asperges en 
selderij - afgerond met een exquise 
saladecrème.

Artikel-Nr.: 13600 VE: 1,0 kg 

Kipfilet Mango-Chili

Gebraden kipfilet met groene asper-
ges, lekkere mango en een vleugje 
chili - verfijnd met een heerlijke 
mayonaise. 
 
Artikel-Nr.: 26300 VE: 1,0 kg 

Kipsalade met vruchten

Kippenvlees, asperges, selderij, cham-
pignons en vruchten in een kruidige 
mayonaise.

Artikel-Nr.: 49100 VE: 1,0 kg 

Mediterrane kip salade

Gebraden kipfilet met gele en rode 
paprika, gedroogde tomaten en 
zwarte olijven in een geraffineerde 
dressing met crème fraîche.

Artikel-Nr.: 52600 VE: 1,0 kg 

Kipsalade Thai

Gegrilde reepjes kipfilet vermengd 
met mangoblokjes, rode paprika en 
lente-uitjes, verfijnd met chili en 
gember.

Artikel-Nr.: 54300 VE: 1,0 kg 

Eiersalade

Plakjes ei, fijne asperges en voortref-
felijke champignons in een heerlijke 
dressing.

Artikel-Nr.: 48300 VE: 1,0 kg 

Kip-&
Vegetarisch

Indische rijstsalade

Rijst in een kerrie-yoghurt-dressing, 
met kipfilet, perziken, gegrilde gele 
en rode paprika, erwten en lente-uit-
jes. 

Artikel-Nr.: 36300 VE: 1,0 kg 

Eiersalades



Vleessalades 3029

Saksische rundvleessalade

Fijn rundvlees, verse paprika, augurk 
en zilveruitjes in een pikant-aroma-
tische tomatensaus. (Vleesaandeel: 
34%) 

Artikel-Nr.: 15000 VE: 1,0 kg 

Vleessalade exquisit

Gekookte worst en augurk in crèmige 
mayonaise. (Vleesaandeel: 45%)

Artikel-Nr.: 16300 VE: 1,0 kg 

Ossenvleessalade

Nu met nog meer aandeel ossenkop-
vlees, ui en bieslook, vermengd met 
een krachtig gekruide vinaigrette. 
(Vleesaandeel: 50 %)

Artikel-Nr.: 19900 VE: 1,0 kg 

Kruiden-worst-salade

Fijne reepjes gekookte worst, 
kruiden, bonte paprikamix, augurken 
en uiringen in een dressing van azijn 
en olie. (Vleesaandeel: 34 %)

Artikel-Nr.: 28900 VE: 1,0 kg 

Duivelsalade

Knapperige plakken bockworst, pikant 
gemarineerde champignons, augurk 
en ui, gemarineerd in een kruidige 
tomatensaus.

Artikel-Nr.: 43900 VE: 1,0 kg 

Berliner vleessalade

Gekookte worst en augurk in een heerli-
jke, licht zoete mayonaise. (Vleesaandeel: 
30 %)

Artikel-Nr.: 44900 VE: 1,0 kg 

Kruiden-vleessalade

Fijne gekookte worst, augurk en 
kruiden in een heerlijke mayonaise. 
(Vleesaandeel: 41%)

Artikel-Nr.: 48700 VE: 1,0 kg 

Vleessalades



Vissalades & zeevruchten

Vissalades &
3231

Rode haringsalade Oslo

Premium haringhapjes, appel, en rode 
biet in mayonaise. (Aandeel vis: 45%) 

Artikel-Nr.: 14400 VE: 1,0 kg 

Haringsalade „wit“

Haringhapjes, selderij, stukjes augurk 
en ui in een milde yoghurtmayonaise. 
(Aandeel vis: 40%)

Artikel-Nr.: 14700 VE: 1,0 kg 

Hamburger haringsalade

Haringhapjes, appel, ui en komkommer 
in mayonaise, verfijnd met yoghurt en 
crème fraîche. (Aandeel vis: 50%)

Artikel-Nr.: 14900 VE: 1,0 kg 

Haringhapjes in dille

Haringhapjes, augurk in azijn met 
mosterdzaadjes en dille in een fijne 
mayonaise. (Aandeel vis: 50%)

Artikel-Nr.: 16700 VE: 1,0 kg 

Roomharingfilets

14–16 haringfilets zonder huid, met 
extra veel room en appel in milde 
mayonaise. 
(Aandeel vis: 40 %)

Artikel-Nr.: 16802 VE: 2,0 kg 

Sylter haringsalade

Haringhapjes, tomaat, komkommer, 
appel en rode ui in mayonaise. 
(Aandeel vis: 40%)

Artikel-Nr.: 18000 VE: 1,0 kg

Bonte haringsalade

Haringhapjes, verse, kleurrijke groente 
en appel in een milde vinaigrette. 
(Aandeel vis: 42 %)

Artikel-Nr.: 45000 VE: 1,0 kg 

Dillehapjes

Haringhapjes en krachtige ui in dil-
lesaus met yoghurt en crème fraïche. 
(Aandeel vis: 45 %)

Artikel-Nr.: 48400 VE: 1,0 kg 

Maatjesharinghapjes in dillecrème

Maatjesharinghapjes met ui, dille, 
bieslook en peterselie in een romige 
kruidencrème. (Aandeel vis: 55%)

Artikel-Nr.: 12300 VE: 1,0 kg 

Göteborger maatjesharingsalade

Maatjesharing, rode ui, groene peper 
en schijfjes augurk in romige yoghurt-
mayonaise. (Aandeel vis: 50 %)

Artikel-Nr.: 12900 VE: 1,0 kg 

Bismarckharingen

Inhoud: ca. 24–26 stuks. 
(Aandeel vis: 2,0 kg)

Artikel-Nr.: 80303 VE: 2,5 kg 

Maatjesharingfilet in olie

Stevige maatjesharing, klassiek goed 
van smaak. Inhoud: ca. 34 stuks. 
(Aandeel vis: 2,0 kg) 

Artikel-Nr.: 80703 VE: 2,5 kg 

Maatjesharingsalade

Maatjesharing, verse tomaat, augurk 
en rode ui in een fijne marinade. 
(Aandeel vis: 50 %)

Artikel-Nr.: 19100 VE: 1,0 kg 

Gebraden haring zonder graad

Kant en klaar bereid, praktisch graad 
vrij, altijd een hartelijke delicatesse. 
Inhoud: ca. 14 stuks.(Aandeel vis: 1,75 
kg) 

Artikel-Nr.: 80605 VE: 2,5 kg 

Alaska koolvis-salade
 
Koolvisreepjes in fijne mayonaise
 
Artikel-Nr.: 31400 VE: 1,0 kg 

zeevruchten



Vissalades & zeevruchten 3433

Kleine rolmopsen

Inhoud: ca. 23 stuks. 
(Aandeel vis: 0,7 kg)

Artikel-Nr.: 80100 VE: 1,15 kg 

Rolmopsen

Inhoud: ca. 30 – 40 stuks. 
(Aandeel vis: 2,0 kg)

Artikel-Nr.: 80203 VE: 3,7 kg 

Haringen in gelei

Inhoud: 8 porties. 
(Aandeel vis: 0,5 kg)

Artikel-Nr.: 81100 VE: 1,0 kg 

Alaska Pollack in olie (zalmvervan-
ger in olie)

Een klassieker voor tussendoor! 
(Aandeel vis: 0,75 kg)

Artikel-Nr.: 82613 VE: 1,0 kg 

Gebraden haringrolletjes

Inhoud: ca. 30 stuks. (Aandeel vis: 
0,6 kg) 

Artikel-Nr.: 80400 VE: 1,0 kg 

Premium gamba‘s Skandinavia in 
dille

Reuzengarnalen verfijnd met marsa-
la  in een dille-mayonaise. (Aandeel 
gamba‘s: 65%)

Artikel-Nr.: 15100 VE: 1,0 kg 

Premium gamba’s Carmargue

Reuzengarnalen met knoflook in heer-
lijke kruidenolie. (Aandeel gamba’s: 
60 %, met staartsegment)

Artikel-Nr.: 15300 VE: 1,0 kg 

Frutti di Mare Siciliana

Reuzengarnalen, inktvisringen, inkt-
vistentakels, prei, olijven en paprika 
in een kruidige vinaigrette. (Aandeel 
zeevruchten: 50 %)

Artikel-Nr.: 17000 VE: 1,0 kg 

Premium gamba’s in aioli

Reuzengarnalen in een heerlijke 
knoflooksaus. 
(Aandeel gamba’s: 60 %)

Artikel-Nr.: 16400 VE: 1,0 kg 

Garnalencocktail Alexis

Noorse garnalen, fruitige mand 
rijnen en champignons in een crèmige 
cocktailsaus. 
(Aandeel garnalen: 44 %)

Artikel-Nr.: 18100 VE: 1,0 kg 

Marine Stewardship Council
Das Nachhaltigkeitssiegel des „Marine Stewardship Council“  

steht für umweltbewussten und nachhaltigen Fischfang,  

dem sich immer mehr Unternehmen verschreiben.  

Kühlmann selbstverständlich auch. Viele unserer Produkte 

sind schon MCS-ausgezeichnet – Tendenz steigend.

MSC-C-50900



Toppings, crèmes & dips 3635

Honing-mosterd-crème

Unieke combinatie van crèmige 
dubbelromige verse kaas, mosterd, 
mango-chutney en bijenhoning.

Artikel-Nr.: 36601 VE: 0,5 kg 

Bärlauch-crème

Dubbelromige crème van verse kaas, 
op smaak gebracht met de juiste 
hoeveelheid bärlauch, knoflook en 
oregano.

Artikel-Nr.: 36701 VE: 0,5 kg 

Paprika-crème

Dubbelromige crème van versekaas 
met paprika, kruiden en een vleugje 
chili.

Artikel-Nr.: 36901 VE: 0,5 kg 

Pittige appel crème

Crème op basis van dubbele room-
kaas en crème fraîche met appel en 
mierikswortel, verfijnd met bieslook 
en citroen.

Artikel-Nr.: 59501 VE: 0,5 kg 

Toppings

Vegetarisch Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch

Basis crème

Crèmig smeerbaar, gemaakt van dub-
bele roomkaas, crème fraîche, yoghurt 
en room. Op smaak gebracht met 
peper en zout en daarom onmisbaar 
in elke keuken.

Artikel-Nr.: 37501 VE: 0,5 kg

Vegetarisch

Red-Hot-Chili crème

Crème op basis van dubbele roomkaas 
en crème fraîche met kerspaprika, 
peperoni en chili met een vleugje 
mango.

Artikel-Nr.: 37601 VE: 0,5 kg

Vegetarisch

Gegrilde-groente-crème

Een crème op basis van dubbele 
roomkaas met stukjes gegrilde 
groente, verfijnd met kruiden als tijm, 
rozemarijn en peterselie en met een 
lichte rooksmaak.

Artikel-Nr.: 10014601        VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Curry-crème

Crème op basis van dubbele room-
kaas, crème fraîche en yoghurt, 
verfijnd met curry en gember.

Artikel-Nr.: 36501 VE: 0,5 kg

Vegetarisch

Pikante sjalottencrème

Fijne zure room, vermengd met kwark 
en op smaak gebracht met sjalotten 
en lente-uitjes.

Artikel-Nr.: 55201 VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Pikante tomatenbasilicumcrème

Mild gekruide crème van fijne zure 
room, kwark, tomaat en ui. Verfijnd 
met basilicum.

Artikel-Nr.: 55101 VE: 0,5 kg

Vegetarisch

Peppadew™-crème

Gourmetbeleg met originele peppa-
dews™, op basis van zure room en 
kwark.

Artikel-Nr.: 56201 VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Crème met gedroogde tomaten

Dubbele roomkaas met stukjes frui-
tige gedroogde tomaten, basilicum, 
oregano en knoflook.

Artikel-Nr.: 10015501        VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Tomatensugo Bruschetta

Pikante stukjes tomaat, basilicum, 
knoflook en ui-blokjes in een kruidige 
tomatensaus. 
Artikel-Nr.: 27900 VE: 1,0 kg 

Vegan

Groentetartaar

Fijngesneden groente in een fruitige 
tomaten-balsamicosausmet een 
vleugje knoflook.

Artikel-Nr.: 39500 VE: 1,0 kg 

Vegan

Tapenade Tricolore

Spread van twee soorten olijven en 
gedroogde tomaten. Verfijnd met ge-
roosterde pijnboompitten, kappertjes 
en basilicum.

Artikel-Nr.: 75600 VE: 1,0 kg 

Vegan

crèmes & dips



Toppings, crèmes & dips 3837

Rode bieten pasta

Moderne, crèmige groentepasta met 
als hoofddbestanddeel rode bieten - 
zonder roomkaas en mayonaise.

Artikel-Nr.: 58301 VE: 0,5 kg 

Vegan

Zoete aardappelpasta

Moderne, crèmige groentepasta met 
als hoofdbestanddeel zoete aardappel 
- zonder roomkaas en mayonaise.

Artikel-Nr.: 58601 VE: 0,5 kg 

Vegan

Tzatziki

Verse kaas en yoghurt met mayo-
naise, op smaak gebracht met verse 
komkommer, verse uien en knoflook. 
Artikel-Nr.: 49800 VE: 1,0 kg

Artikel-Nr.: 49803 VE: 3,0 kg 
 

Vegetarisch

Yoghurt-crème-dip

Crème-dip met stukjes groente 
en een fijne yoghurtsmaak. 

Artikel-Nr.: 45400 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Aioli crème

Smaakvolle crème met een goede 
knoflook smaak.

Artikel-Nr.: 57800 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Salademayonaise 60 %

Mayonaise, 60 % vetgehalte, met 
eigeel.

Artikel-Nr.: 59310 VE: 10,0 ltr 

Vegetarisch

Sour-Cream

Kwark en zure room, op smaak 
gebracht met fijne tuinkruiden. 
(zonder knoflook)

Artikel-Nr.: 58800 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Remoulade saus

Crème met augurk, ei en kruiden.

Artikel-Nr.: 59200 VE: 1,0 kg 
Artikel-Nr.: 59205 VE: 5,0 kg 

Vegetarisch

Sandwichcrème met ei

Crèmig fijn broodbeleg met ei 
en bieslook. 

Artikel-Nr.: 57301 VE: 0,5 kg 

Vegetarisch

Guacamole

Fris-fruitige avocadocrème met 88% 
avocado aandeel, heerlijk op smaak 
gebracht met tomaten, limoen, 
knoflook en chili.

Artikel-Nr.: 5428 VE: 1,0 kg 

Vegan

Gele linzen pasta

Moderne, crèmige groentepasta met 
als hoofdbestanddeel gele linzen - 
zonder roomkaas en mayonaise. 

Artikel-Nr.: 58201 VE: 0,5 kg 

Vegan

Dit recept vindt u op onze website: 
www.kuehlmann-foodservice.de

Nieuwe receptuur Nieuwe receptuur



Dressings
Dressings 4039

Yoghurt-dressing

Dressing met extra veel yoghurt, 
verfijnd met room en tuinkruiden.

Artikel-Nr.: 50500 VE: 1,0 ltr 

Balsamico-dressing

Hoogwaardige olijfolie-dressing met 
balsamico-azijn uit Modena, verfijnd 
met grove mosterd en honing.

Artikel-Nr.: 50600 VE: 1,0 ltr 

Vinaigrette

Azijn/olie-dressing met bieslook, 
peterselie, dille en lente-uitjes. 
Afgerond met mosterd en 
kruidenazijn.

Artikel-Nr.: 51000 VE: 1,0 ltr 

French-dressing

Kruidendressing met grove Dijonmos-
terd en estragon-azijn en een vleugje 
dille.

Artikel-Nr.: 50400 VE: 1,0 ltr 

Vegetarisch Vegetarisch

Vegetarisch

Vegan



Desserts
Desserts 4241

Aardbei-rabarber-dessert

Aardbei en rabarber verfijnd 
met vanille.

Artikel-Nr.: 21200 VE: 1,0 kg 

Vegan

Eckernförder Rote Grütze

Bramen, aalbessen, kersen, bosbes-
sen, frambozen en aardbeien met 
rode wijn en brandewijn verfijnd

Artikel-Nr.: 20100 VE: 1,0 kg 

Vegan

Kwarkcrème kers-choco
Kwark creatie met fijne kersen en 
chololadekruimels.

Artikel-Nr.: 10017000 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch

Mandarijnen kwarkcrème
Kwark creatie met fijne mandarijnen 
en room.

Artikel-Nr.: 21100 VE: 1,0 kg 

Vegetarisch



Kijk samen met ons over de rand van het bord en ontdek 
steeds nieuwe receptideeën!
Op zichzelf zijn onze producten al een verademing, maar u kunt zelf ook in een 
handomdraai er een heel ander lekker product van maken. Deel met ons uw 
ideeën en wensen, om gezamenlijk tot nieuwe creaties te komen.

Op een goede samenwerking!

Voor nog meer creatieve recepten: 
www.kuehlmann-foodservice.de of Instagram: #kuehlmann.foodservice

Creatieve 
keuken

4443 Creative keuken

Tandoori kip bagel
Deze kostelijke bagel zal u verrassen- de mix van onze honing-mosterd- crème, lekkere avocado´s
en chilisaus is uniek en heel snel samen te stellen.

Verras uw klanten met dit recept uit onze creatieve keuken, en laat een blijde indruk achter.

Eet smakelijk!

Ingrediënten voor 10 personen:
 
10 volkoren bagel
10 EL Tandoori
1,5 kg kippenborstfilet
5 TL honing
750 gr. yoghurt
500 gr. honing-mosterd crème
3 avocado´s
100 gr. Geroosterde uien
Einige blaadjes sla
Peper, zout en chilisaus

Bereiding:
Meng de Tandoori, yoghurt en honing door elkaar in een grote schaal.

Kippenborstfilet schoonmaken, droogdeppen en door de Tandoori-yoghurt-honing men-
gen zodat de kip rondom gemarineerd is. Afdekken en 2 uur in de koelkast zetten. Ba-
koven op 220 C° voorverwarmen, zowel boven als onder. Kippenborstfilet naast elkaar 
op bakpapier op de bakplaat leggen.

In de voorverwarmde bakoven 15 minuten bakken. Salade schoonmaken en droogslaan. 
Bagels halveren en roosteren ( per stuk in toaster, of allemaal in de bakoven). Avocado´s hal-
veren en van pit en schil ontdoen, daarna in schijfjes snijden. De kippenborstfilet in reepjes 
snijden. De snijvlakken van de bagel insmeren met de Kühlmann honing-mosterd-crème. 
Aansluitend beleggen met sla, Tandoori-kip, avocado, geroosterde uien en chilisaus.
 
Dichtklappen en serveren maar!



Als u „ apetit“  heeft gekregen van al dit moois en lekkers 
in onze catalogus, neem dan graag contact met ons op.
Ook bij vragen over onze producten, uw verantwoordelijke 
groothandel of algemene vragen rondom Kühlmann, staan 
wij u graag te woord. Wij verheugen ons op u!

Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG
Im Thüle 26
33397 Rietberg

Fon: 05244-4009-0
Fax: 05244-4009-99

mail@kuehlmann-foodservice.de
www.kuehlmann-foodservice.de
 
           kuehlmann.foodservice

46SANERINGEN 202145

Saneringen
10010200  Bonensalade Florence     1,0 kg

10011000  Tortellini bonensalade    1,0 kg

10011600  Beluga linzensalade Lucca    1,0 kg          

10011800  Parel couscous salade     1,0 kg

10011900   Zoete aardappelsalade met kikkererwten 1,0 kg

10012200  Rode bonensalade Sienna    1,0 kg

10012400  Kartoffelsalade Arezzo    1,0 kg

10012500  Salsa dip       1,0 kg

10013300  Limoen knoflook dip     1,0 kg

10013801  Venkel sinaasappel crème    0,5 kg

10016700  Chili con carne salade     1,0 kg

10016800  Gyros salade      1,0 kg

20400  Vanillesaus      1,0 ltr

73900   Tonno sur Mer      1,0 kg

26000  Bonensalade Alabama    1,0 kg

22203  Fruitsalade Mahattan     3,0 kg

20200   Tropic dessert      1,0 kg
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