ULTIMATE
TASTE
Premium quality

THE UPPERDOG HOTDOGCONCEPT
EEN SAMENWERKING VAN:

HEERLIJKE

BRIOCHE

HOTDOg bun

AANTREKKELIJKE

THE UPPERDOG

VERPAKKING

SMAAKVOLLE

STOERE

SAUS

PREMIUM

HOTDOG
WORST

20-50 mm

Streetfood is helemaal hip, en daar
hoort de hotdog natuurlijk bij!
Na de “Burger Boom” en het pulled meat is nu de hotdog
bezig aan een grote opmars. In New York en London prijkt
de luxe hotdog reeds nadrukkelijk op de kaart bij de Casual
Dining Restaurants. Met de smakelijkste creaties proberen
de chefs zich te onderscheiden en de consument te
verleiden. Ook in Nederland wordt de hotdog gewaardeerd
en omarmd. De tijd van het traditionele “Broodje Worst”
is echt voorbij. Geen traditionele variant met ketchup en
mosterd meer, maar culinaire varianten, met verrassende
toppings. The Hotdog Run has begun!
Lantmännen Unibake, Enkco, Remia en Depa hebben de
krachten gebundeld en ingespeeld op deze hotdogtrend.
Dit resulteert in een gezamenlijk ontwikkeld, premium
hotdogconcept: The Upperdog!

Een compleet concept dat fastservice- en petrollocaties
de mogelijkheid biedt om direct aan de slag te gaan met
the next level hotdog.
Het concept is eenvoudig: via de grossier bestelt
u de brioche hotdog bun van Lantmännen Unibake,
de traditional hotdog van Enkco, de Burger & Grill
sauzen van Remia en de hotdogvellen of hotdogbox
van Depa. Samen met onze chefkok Evert te Pas stellen
we een hotdogmenu voor u samen en verzorgen het
beeldmateriaal, een FoodBook met alle benodigde
informatie voor het personeel en POS-materiaal.
Verras uw gasten met de The Upperdog.
Ultimate taste, premium quality!

Product groep

Artikel nummer Product-omschrijving

Verpakking

Brood
Hotdog
Sauzen

26010000
49070
18004
18005
18006
18007
18098
651000
651005

36 stuks / doos
5 x 5 stuks / doos
15 x 750 ml / tray
15 x 750 ml / tray
15 x 750 ml / tray
15 x 750 ml / tray
15 x 750 ml / tray
1000 stuks / pak
250 stuks / doos

Verpakking

Brioche hotdog bun
Traditional hotdog
Wild Bill American Garlic
Tucker Joe Burger Relish
Blazing Luke Smokey Hot Cocktail
Black Jack Smokey BBQ
Rolling Ross Creamy Bacon Style
Hotdogvellen 33 x 34 cm
Hotdogbox 220 x 95 x 60 mm

