WE ARE CREATIVITY

Cocktail-Bites

NEW

Deze nieuwe Cocktail-Bites spelen in op de trend
van origineel Barfood waarmee je de cocktailbeleving
spectaculair verhoogd.
Vaak wanneer je naar een cocktailbar gaat, drink je een fantastische
cocktail. Echter wat krijg je hierbij geserveerd? Soms slechts een schaaltje
met goedkope pinda’s of borrelnootjes. Volgens ons een gemiste kans
voor de horeca. Daarom hebben wij binnen R&D Food Revolution samen
met Albert Adrià een lijn Cocktail-Bites ontwikkeld. Cocktail-Bites zijn
super toffe chipjes in waanzinnige vormen en smaken, die geschikt zijn
voor horecazaken die hun gasten willen verrassen door hun cocktails en
dranken te begeleiden met een opvallende en originele bite. CocktailBites zijn verkrijgbaar in 5 smaken en vormen: Bonito & Takoyaki, Codium
& Samphire, Miso & Za’atar, Kafir & Thai en Duvel & Gomasio. Je kunt
ze tijdens de mise en place frituren en kruiden met de bijpassende
kruidenmix. De grillige vorm van de Miso en de Codium zijn zelfs speciaal
gemaakt om op of aan een glas te hangen. Deze eyecatcher zal zeker
gedeeld worden op social media en zal ongetwijfeld nieuwe gasten naar
je bar of restaurant trekken.

Cocktail-Bites
Bonito & Takoyaki
Art. 6103

105 st

Cocktail-Bites
Duvel & Gomasio
Art. 6102

185 st

Cocktail-Bites
Kafir & Thai
Art. 6104

190 st

Cocktail-Bites
Codium & Samphire
Art. 6101

100%Chef
PC/50003
Lesvos Small wood color
Cocktail-Bites
Miso & Za’atar
Art. 6105

60 st

60 st

Cocktail-Bites
Kafir & Thai

100%Chef
190/0022
Fortune

Cocktail-Bites
Duvel & Gomasio

Cocktail-Bites
Codium & Samphire

100%Chef

100%Chef

160/0088
Mini Coral Reef Glass

100/0138
Black Mother Of Pearl
Shell XL

Hoe werk je met ...
Cocktail-Bites?
GEBRUIKSADVIES

Cocktail-Bites
Bonito &
Takoyaki

100%Chef
100/0133
Rectangular
Giant Golden Can

Frituur enkele seconden op 180°C.
Direct kruiden als de bites nog warm zijn.

kamer
temp.

BEWAARADVIES
Bewaren op kamertemperatuur in gesloten verpakking.

VERPAKKING
Zwarte hersluitbare box

Meer leuke serveertips
op onze website

EasyFoam
Siphon-Kit

®

NEW
Deze Siphon-Kit is dé oplossing om op
professionele wijze kant-en-klare EasyFoam®
producten voor het oog van de gast te
gebruiken. Het voordeel is dat gasten geen
onderscheid zien tussen een zelfgemaakt
schuim of kant-en-klaar schuim van R&D
Food Revolution. De sifon kan keer op keer
gebruikt worden voor verschillende EasyFoam®
varianten zoals Fruit-Espuma, luchtige sauzen
en Cocktail-Foam.

EasyFoam®
Siphon-Kit Silver
Art. 9900

EasyFoam®
Siphon-Kit Gold
Art. 9901

Perfecte tool voor koks en barmannen
die werken voor het oog van de gast.

Let op: Je kunt enkel de EasyFoam®
van R&D Food Revolution gebruiken
als cartridge voor de Siphon-kit.

De mobiele cocktailbar ‘The Steampunk Beast’ is een simpel golfkarretje dat omgetoverd is tot
een koperen eyecatcher inclusief geluidsinstallatie, rookkanon, laserstralen, sirene en bellenblaas
installatie. De motorkap van The Beast bestaat uit de eerste sifons die ooit op de markt kwamen.
Het is een ode aan de Sifon en het bleek al een waanzinnige bar voor de lancering van de nieuwe
Siphon-Kits en Cocktail-Foams, waar R&D zo fier op is.

EasyFoam®
Cocktail-Foam
Cocktail-foam is geschikt voor de afwerking of het parfumeren van
je dranken, desserts en gerechten. Extra luchtig cocktail-schuim
met de smaken Gin, Sangria en Wodka.

Meer leuke serveertips
op onze website

100%Chef
Ananas Glass
art. 160/0097

100%Chef

Cocktail-Foam
Cocoa & Yuzu

TIP: 100% CHEF VOOR DE 100% BARMAN

Ice Age Plate
160/0039

Bestel de serveermaterialen en bartools van 100% chef eenvoudig
via je groothandel of via de webshop www.100x100chef.be

Cocktail-Foam Gin

Hoe werk je met ...
Cocktail-Foam?
GEBRUIKSADVIES
Schud krachtig met de spuitbus en doseer
naar wens terwijl je de fles ondersteboven houdt.
Reinig de spuitmond na elk gebruik met water.

2-25
°C

EasyFoam®
Gin

EasyFoam®
Vodka

EasyFoam®
Sangria

Art. 5130

Art. 5131

Art. 5132

Cocktail-Foam blijft staan gedurende 5 à 15 minuten.
Schuim blijft nog langer staan:
¬ In een hoog en smal glas
¬ In een glas dat bovenaan toeloopt
¬ Naarmate dat het alcoholpercentage afneemt

EasyFoam® NEW
Cocktail-Foam alcoholvrij
Met deze 5 gloednieuwe alcoholvrije Cocktail-Foams spelen we
in op de huidige trends binnen de horeca, namelijk alcoholvrij,
originaliteit, beleving, gemak en smaak.

EasyFoam®
Mint & Lime

EasyFoam®
Ginger & Lemongrass

EasyFoam®
Salty Margarita

EasyFoam®
Cocoa & Yuzu

EasyFoam®
Blackberry & Tarragon

Art. 5151

Art. 5154

Art. 5150

Art. 5153

Art. 5152

Matcht met
alcoholvrije Mojito

Geniaal met
Ginger Ale

Mmm...
op tomatensap

Lekker op
Ice Tea

Nice op
appelsap

HOUDBAARHEID
Na openen kan je de bus op kamertemperatuur bewaren
tot aan de houdbaarheidsdatum, mits de spuitmond
na elk gebruik goed gereinigd wordt.

VERPAKKING

Verpakt in recycleerbare en wegwerpbare sifons.

Cocktail-Foam
alcoholvrij
Mint & Lime

PORTIONERING
Inhoud: 400 ml
Aantal porties EasyFoam® uitgedrukt in barmaatjes
van 50 ml aangegeven op het etiket.

TIP: WARM-KOUD SENSATIE
Serveer je cocktail in een ijskoud glas van 100 % chef.
Geef je cocktail een spectaculair koud-warm mondgevoel,
door de sifon eerst op te warmen op maximaal 50°C in
de Noon van 100% chef.
(100% Chef - Noon: Art. 80/0058 - Whip Clip: 80/0055)

100%Chef
Coral Reef Cup
160/0087

EasyFoam®
Fruit-Espumas
Drie luchtige en gezonde espuma’s op basis van vers fruit.
Ontdek de smaken: Mango, Passievrucht en Framboos.
Til je gerechten naar een hoger niveau met deze frisse Fruit-Espuma’s. Met behulp
van een speciale technologie is het mogelijk om een heel luchtige espuma van vers fruit
rechtstreeks uit de sifon te serveren.

Ontdek leuke serveertips
op onze website

EasyFoam®
Passion fruit espuma

EasyFoam®
Mango espuma

EasyFoam®
Raspberry espuma

Art. 2501

Art. 2500

Art. 2502

Hoe werk je met ...
Fruit-Espuma?
GEBRUIKSADVIES
Schud krachtig met de spuitbus en
doseer naar wens terwijl je de fles
ondersteboven houdt. Koud serveren.
Reinig de spuitmond na elk gebruik
met water.
0-7
°C

BEWAARADVIES
Na openen kan je de bus gekoeld
bewaren tot aan de houdbaarheidsdatum,
mits de spuitmond na elk gebruik goed
gereinigd wordt.

VERPAKKING
Verpakt in recycleerbare en
wegwerpbare sifons.

PORTIONERING

Fruit-Espuma
Raspberry

Inhoud: 400 ml
Aantal porties EasyFoam®
uitgedrukt in barmaatjes van
50 ml aangegeven op het etiket.

EasyFoam®
Sauces
Drie lichte, luchtige saus-emulsies, rijk aan intense smaaknuances:
Champignon, Peper of Choron.
Ontwikkeld door Albert Adrià, die de sifontechniek in de keuken heeft geïntroduceerd.
Geeft smaakexplosies én finesse aan jouw gerechten. Zuinig in gebruik, door de krachtige smaak.
Slechts een kleine hoeveelheid is voldoende. Zorgt voor een hogere afwerkingsgraad van je gerecht.

Hoe werk je met ...
de Sauces?
Pepper-Sauce

GEBRUIKSADVIES
Voor professioneel gebruik:
1. Warm de sifons op ‘au bain Marie’ of in de Noon
van 100% chef op 50 - 60 °C.
2. Schud krachtig met de spuitbus en doseer naar wens
terwijl je de fles ondersteboven houdt.

Meer leuke serveertips
op onze website

Kleine hoeveelheden:
1. Schud krachtig met de spuitbus en doseer naar wens
terwijl je de fles ondersteboven houdt.
2. Warm de saus circa 8 seconden op in
de microgolfoven op 900W.
3. Voorzichtig omroeren en serveren.
Let op: maak de saus niet te heet.
4. Doseer deze smaakrijke saus-emulsies
met behulp van een lepel.

±8’’
900W

0-7
°C

BEWAARADVIES
Na openen kan je de bus gekoeld bewaren tot aan
de houdbaarheidsdatum, mits de spuitmond na elk
gebruik goed gereinigd wordt.

VERPAKKING
Verpakt in recycleerbare en wegwerpbare sifons.

PORTIONERING
Inhoud: 400 ml
Een bus bevat 50 eetlepels saus-emulsie,
voldoende om 200 lepelhapjes af te werken.
EasyFoam®
Choron-Sauce

EasyFoam®
Pepper-Sauce

EasyFoam®
Mushroom-Sauce

Art. 5103

Art. 5104

Art. 5105

Aantal porties EasyFoam® uitgedrukt in barmaatjes
van 50 ml aangegeven op het etiket.

Tasty-Bites
Geniet in een handomdraai van Tasty-Bites als borrelhapje,
als basis voor een aperitiefhapje of als borddecoratie.
Prikkelend. Hartig. Licht. Pittig. Speels én origineel.
Verras je gasten met creatieve vormen en originele smaken.
Leuk voor het oog en vol mondplezier. Bij elke Tasty-Bite zit een
unieke kruidenmengeling, speciaal door Albert Adrià samengesteld.

Tasty-Bites
Starfish & Curry

Tasty-Bites
Cep & Mushroomsalt

Tasty-Bites
Seaweed & Nori

Tasty-Bites
Octopus & Kimshi

Art. 5002

Art. 5004

Art. 5003

Art. 5001

30 st

175 st

95 st

215 st

Hoe werk je met ...
Tasty-Bites?
GEBRUIKSADVIES

Tasty-Bites
Octopus & Kimshi

Frituur enkele seconden op 180°C.
Direct kruiden als de bites nog warm zijn.
kamer
temp.

BEWAARADVIES
Bewaren op kamertemperatuur in gesloten verpakking.

VERPAKKING
Zwarte hersluitbare box

Unieke kruidenmengeling,
speciaal door Albert Adrià
samengesteld.

Meer leuke serveertips
op onze website

Sweet-Bites
Ervaar een ware sensatie uit de keuken van Albert Adrià:
Sweet-Bites. Zoete en luchtige krokantjes van matcha, framboos
en koffie, snel te bereiden en creatief in gebruik.
Bij elke smaak creëerden wij ook een bijpassende, zoete topping, die zorgt voor
een intense smaak en een tintelend mondgevoel. Origineel te verwerken als zoete
chips in aperitiefhapjes, desserts of bij koffie of thee.

Sweet-Bites
Coffee-Cinnamon
Art. 5503
530 st

Sweet-Bites
Matcha & Ginger
Art. 5500
450 st

Sweet-Bites
Raspberry & Yoghurt
Art. 5501
405 st

Hoe werk je met ...
Sweet-Bites?

Sweet-Bites
Raspberry &
Yoghurt

GEBRUIKSADVIES
Frituur enkele seconden op 180°C. Bestrooi de afgekoelde
Sweet-Bites met de bijgeleverde zoete topping.
kamer
temp.

BEWAARADVIES
Bewaren op kamertemperatuur in gesloten verpakking.

VERPAKKING
Zwarte hersluitbare box

Meer leuke serveertips
op onze website

Crispy-Foam
Krokante schuimpjes die wegsmelten in de mond:
een nieuwe textuurbeleving. Verrijkt met intense smaken:
Koffie-Cacao, Rode Biet-Yoghurt en Lychee-Passievrucht.
Crispy-Foams zijn krokante schuimpjes zoals Albert Adrià ze serveert
in zijn restaurants. Extreem luchtig en tegelijkertijd heerlijk zacht.
Crispy-Foams zorgen voor een ongekend prettig mondgevoel.

Crispy-Foam
Coffee & Cacao

Crispy-Foam
Beetroot & Yoghurt

Crispy-Foam
Lychee & Passion

Art. 5304

Art. 5302

Art. 5303

30 st

30 st

30 st

Hoe werk je met ...
Crispy-Foam?
GEBRUIKSADVIES

Crispy-Foam
Lychee &
Passion

Crispy-Foam is gevoelig voor luchtvochtigheid. Daarom is
het belangrijk om dit product à la minute te serveren, zeker
wanneer je de Crispy-Foam gaat vullen of garneren.

BEWAARADVIES
Bewaren op kamertemperatuur in gesloten verpakking.
Na opening zo snel mogelijk de box sluiten. Indien de
Crispy-Foams toch wat vocht hebben opgenomen,
dan kan je deze opnieuw in de oven drogen op 40°C
tot dat ze weer krokant zijn.

VERPAKKING
Zwarte hersluitbare box

100%Chef
100/2001
Seafood Box

Meer leuke serveertips
op onze website

kamer
temp.

Pickles-Cream
Originele Pickles met de typische smaken van
de verschillende restaurants van Albert Adrià.
Pickles … dat is toch dat gele potje met zure augurken en bloemkool … Inderdaad dat is de basis van
de nieuwe Pickles-Cream van R&D Food Revolution. Maar in plaats van het gele potje zijn ze nu in alle
kleuren en smaken te verkrijgen. Albert Adrià heeft de typische wereldsmaken en kruiden van zijn diverse
restaurants in onze originele Belgische recepten verwerkt. Hierdoor zijn de de verschillende smaken ook
genoemd naar de namen van Albert’s restaurants; Pakta, Tickets, Bodega 1900, Niño Viejo, Hoja Santa.

Hoe werk je met ...
Pickles-Cream?

0-7
°C

Pickles-Cream
Tickets
Miso
Art. 5905

1kg

GEBRUIKSADVIES
• Heerlijk als crème op een aperitiefhapje.
• Gebruik als frisse dip.
• Gebruik als smaakmaker op hamburgers,
hippe hotdogs en culinaire streetfood.
• Maak een heerlijke mayonaise door 200 g
Pickles-Cream toe te voegen
aan 1 kg mayonaise.
• Voeg een lepeltje Pickles-Cream toe aan
je vleesjus voor een heerlijke kruidige saus.

Pickles-Cream
Pakta
Aji Amarillo
Art. 5901

1kg

Pickles-Cream
Bodega 1900
Salsa Brava
Art. 5902

1kg

TIP:

Vul een spuitzakje of knijpfles met
Pickles-Cream om makkelijk te kunnen doseren.

Pickles-Cream
Hoja Santa
Chamoy

BEWAARADVIES

Art. 5903

Bewaren in koeling van 0 - 7 °C. Éénmaal geopend
koel bewaren & consumeren binnen de
3 maanden. Pickles-Creams kunnen
ook ingevroren worden.

1kg

Pickles-Cream
Niño Viejo
Salsa Verde

VERPAKKING

Art. 5904

Zwarte hersluitbare box

1kg

Streetfood
Meer leuke
serveertips op
onze website
Pickles-Cream
Aji Amarillo
100%Chef
100/1019
Printed French Fry Bag

Chef Senén Gonzalez heeft met zijn restaurant Sagartoki en originele producten al vele prijzen
gewonnen. Overtuigd van de topkwaliteit van zijn producten, is er een nauwe samenwerking ontstaan
met R&D Food Revolution. Zijn groentevellen zijn van een sublieme kwaliteit en met zijn glutenvrije
kroketjes en Egg Pintxo haal je de beste pintxos van Spanje in huis.

Groentevellen van Senén
De originele groentevellen van Senén zijn zeer geschikt voor de bereiding
van sushi. Het unieke aan deze vellen is dat je ze ook kunt steamen en frituren.

Vegetable Sheets
Beetroot
Art. 60040

10 st

Ontdek leuke serveertips
op onze website

Vegetable Sheets
Spinach
Art. 60020

10 st

Hoe werk je met ...
groentevellen?
GEBRUIKSADVIES

Vegetable Sheets
Potato
Art. 60030

10 st

Vegetable Sheets
Carrot
Art. 60010

10 st

De groentevellen kunnen op diverse
manieren gebruikt worden:
Sushi: Kant-en-klaar te gebruiken, enkel het papier
verwijderen. Eventueel bevochtigen om beter te kleven.
Groentepasta : Plaats de groentevellen verticaal tussen
de rollen van je pasta maker en maak spaghetti of
noodles van groente. Eventueel daarna enkele seconden
frituren op 170°C.
In de friteuse: Snij het groentevel op voorhand in de
gewenste vorm en frituur enkele seconden op 170 °C .
Als het groentevel warm is kan je deze nog plooien in
de gewenste vorm. Het groentevel wordt hard nadat
het afgekoeld is.
Als ravioli : Leg vlees en groenten op de glanzende zijde van
groentevel. Bedek met ander vel en kleef de twee vellen aan
elkaar met enkele druppels water. 90 seconden stomen op
90°C, met een vochtigheidsgraad 100%.
kamer
temp.

Vegetable Sheets
Pepper
Art. 60050

10 st

BEWAARADVIES

Bewaren op kamertemperatuur. Na openen kan je
de vellen op kamertemperatuur bewaren tot aan de
houdbaarheidsdatum, mits de zak goed
te sluiten na elk gebruik.

VERAKKING
Hersluitbare envelop

Glutenvrije tapaskroketjes
en pintxo’s van Senén
Deze authentieke Spaanse kroketjes worden gemaakt in de keuken van
Senén Gonzalez. Ontdek de 5 onweerstaanbare, huisgemaakte, romige en
tegelijkertijd krokante varianten. De zachte bechamel zorgt in combinatie met
de verschillende ingrediënten voor een verrassende textuur. 100% natuurlijk
en glutenvrij. Naast de kroketjes is er ook nog de verrukkelijke egg pinxto:
een vloeibare eidooier in een krokant groentevelletje van aardappel.
Dit zijn Spaanse tapas op het hoogste niveau.

Egg Pintxo with
Potatoes & Bacon
Senen horeca art. 6030
Senen retail art. 60301

Cod and caramelized
onion croquettes
25 st x 23g
6 st x 23g

Senen horeca art. 6031
Senen retail art. 60311

Boletus mushrooms
and potato croquettes
32 st x 30g
8 st x 25g

Senen horeca art. 6032
Senen retail art. 60321

Iberian ham and crusty
bread croquettes
32 st x 30g Senen horeca art. 6033
8 st x 25g Senen retail art. 60331

32 st x 30g
8 st x 25g

The chicken
or the egg?

Parmesan cheese and
tomato croquettes
Senen horeca art. 6034
Senen retail art. 60341

Blue cheese and
walnut croquettes
32 st x 30g
8 st x 25g

Senen horeca art. 6035
Senen retail art. 60351

32 st x 30g
8 st x 25g

Croquettes
Iberian ham
100%Chef

Egg
Pintxo

210/0017
Big Femur

Nederlandstalige naam nog te ontvangen

Meer leuke
serveertips
op onze website

Cheese-Bread
Je lekkere kazen verdienen het beste brood. Vijf verschillende broodjes,
elk met een eigen hartig karakter dat past bij vijf verschillende kaasgroepen.
Verhoog het kaasplezier met smaakrijk, recht uit de diepvries, vers afgebakken ambachtelijke broodjes.
Speciaal ontwikkeld om het culinair kaasgenot nog te vergroten. Deze broodjes zijn overigens ook
heerlijk als basis voor een canapé of in combinatie met charcuterie of salades.

Cheese-Bread
Tomato & Oregano

Cheese-Bread
Beer & Whisky

Cheese-Bread
Apple & Cinnamon

Cheese-Bread
Melasse & Fennel

Cheese-Bread
Port & Pecan

Art. 52010 - 130 g

Art. 52020 - 130 g

Art. 52030 - 130 g

Art. 52040 - 130 g

Art. 52050 - 130 g

Brasserie - Tip

Hoe werk je met ...
Cheese-Bread

-18
°C

GEBRUIKSADVIES
Broodjes +/- 1 uur ontdooien of kort verwarmen in de oven.

BEWAARADVIES
Bewaren op -18°C. Na ontdooien maximaal 24 uur bewaren
tussen 0 en 4°C. Niet opnieuw invriezen na ontdooien.

Meer leuke serveertips
op onze website

PORTIONERING
Haal rendement uit je brood, portioneer in 14 stukjes.

SERVEERTIP:

Serveer 5 stukjes Cheese-Bread bij 5 stukjes bijpassende kaas en
verleid je gast met een proeverij van kaas en broodcombinaties.

VERPAKKING
Verkrijgbaar als mix-doos per 5 stuks of individueel verpakt.

Cheese-Bread
Tomato & Oregano

Cheese-Bread
Beer & Whisky

Cheese-Bread
Apple & Cinnamon

Cheese-Bread
Melasse & Fennel

Cheese-Bread
Port & Pecan

Schitterend met
schapen- en geitenkaas

Zalig met
zachte kaas

Heerlijk bij
harde kaas

Reuzelekker
bij rode kaas

Bijzonder goed
met blauwe kaas

Cheese-Bread
Mix
Art. 5206 - 5x130 g

Salsas
Deze verrukkelijke recepten zijn geïnspireerd door traditionele smaken.
Klassiek, professioneel, praktisch, natuurlijk en betrouwbaar. Ze passen bij
verschillende gerechten en kunnen als basis dienen voor een eigen receptuur.
Ze zijn persoonlijk ontwikkeld en getest door Albert Adrià, dus gemaakt van
de beste ingrediënten. De sauzen bevatten geen toegevoegde smaakstoffen.
Verkrijgbaar in zeven heerlijke smaken.

Salsa Aioli

“Taste the same as
traditional homemade sauces and
are always ready.
They’re what I use
in my restaurants”
- Albert Adrià

Salsa Brava

100%Chef

Vegetable Sheets
Potato

190/0005
Caesar Grey

SERVEERTIP:

Serveer Salsa Aioli als dip bij
gefrituurd Vegetable Sheets.

Salsa
Miso

Salsa
Ponzu

Salsa
Sofrito

Salsa
Marinera

Komt uit de Aziatische keuken.
Het is een bruine, zoute saus die
verkregen is uit gefermenteerde
sojabonen.

Ponzu is gemaakt van originele
Japanse ingrediënten en bestaat
uit een infusie van dashi en sake
met soja saus en limoensap.

Basismengsel van tomaten,
knoflook, olie, ui en specerijen.
Het is het uitgangspunt voor
veel Spaanse gerechten.

Saus van knoflook,
fijngesneden ui, de beste
kwaliteit tomaten,
kruiden en witte wijn.

Art. 5605

Art. 5604

Art. 5603

Art. 5602

1kg

1kg

1kg

1kg

Hoe werk
je met ...
Salsas?
GEBRUIKSADVIES
Gebruik puur of als smaakmaker
in sauzen of soepen.

Salsa
Aioli

Salsa
Brava

Salsa
Romesco

Dikke, mayonaiseachtige saus van
knoflook, eieren en olie.
Dit recept heeft een hele
delicate en gladde textuur.

Typische pikante saus uit de
Spaanse gastronomie.
De belangrijkste ingrediënten zijn
tomatensaus en cayennepeper.
Licht rokerige kruiding.

Romesco is een traditionele
Catalaanse saus met een
kenmerkende smaak van
geroosterde noten.

Art. 5601

Art. 5607

Art. 5606

1kg

1kg

1kg

BEWAARADVIES
Bewaren tussen 1°C en 5°C.
Na openen nog 7 dagen gekoeld
te bewaren op 5°C.

VERPAKKING
Handige, hersluitbare pot

1-5
°C

Caviaroli
Caviaroli zijn parels van intense, hoogwaardige oliën. De parels worden
gemaakt met behulp van een speciale technologie die zorgt voor een
kaviaarachtige textuur. Een intense smaak komt vrij op het moment dat de
parels in de mond terecht komen. Caviaroli presenteert mooi en is veelzijdig
in gebruik. Nieuw in het gamma zijn de caviaroli drops: De originele sferische
olijven, zoals Albert Adrià ze serveert in zijn restaurants.

Caviaroli
Arbequina
Art. 0100

Caviaroli
Soy Sauce
200g

Caviaroli
Garlic
Art. 0108

Art. 01001

220g

Caviaroli
Arbequina
50g

Caviaroli
Sesam
Art. 0104

Caviaroli
Lemon Juice

Art. 0106

Art. 0101

220g

Caviaroli
Rosemary
50g

Art. 0102

50g

Art. 0103

Art. 0107

50g

Caviaroli
Hazelnut
50g

Caviaroli
Piment

Caviaroli
Basil
50g

Art. 01002

Caviaroli
Wasabi

Art. 0105

50g

Caviaroli
Truffle
50g

Art. 0110

50g

Hoe werk je met ...
Caviaroli
Caviaroli
Balsamic Vinegar Modena

Caviaroli
Vinegar Pedro Ximénez

Art. 0120

Art. 0121

50g

50g

6-26
°C

GEBRUIKSADVIES
Gebruik als garnituur voor zowel koude
als warme gerechten.

BEWAARADVIES
Koel en droog bewaren tussen 6 en 26°C. Na openen
gekoeld bewaren en binnen 4 weken gebruiken.
De olieparels zijn bestand tegen temperaturen tot 60 °C.

Caviaroli Drops
Art. 0109

215g

Ontdek leuke
serveertips
op onze website

VERPAKKING
Glazen potjes

100% Chef
Angel Salvador is niet alleen de oprichter maar ook het brein achter 100%
Chef en wordt door vele chefs dan ook terecht aanzien als leverancier van
creativiteit. Hij ontwikkelt telkens weer nieuwe concepten, materialen en
apparatuur voor de wereldwijde gastronomie. Daarbij maakt hij gebruik van
de meest geavanceerde technologie, een compromisloze kwaliteit en een
functioneel ontwerp. In het assortiment van 100% Chef vind je onder andere
het concept van de Aladin Smoker, de Noon, de Nitro en een breed assortiment
van keukengereedschap en serveerconcepten.

SMOKING

SOUS VIDE

OCOO

Art. 10/0001

Art. 80/0058

Art. 30/0020 - 30/0021

NITRO

INFUSION BOWL

WOOD

Art. 120/0017

Art. 160/0078

Art. PC/50003

CATERING

GLASS CONCEPT

SUSHI TONGS

Art. 100/1041

Art. 160/0094

Art. P/34043

PORCELAND

VACUUM PRO

STONES

Art. 210/0016

Art.80/0028-80/0029

Art. 190/0021

Bekijk de webshop: 100x100chef.be

R&D Food Revolution
R&D food Revolution staat voor innovatie in de
culinaire wereld. Rudi Van Beylen en Dirk Peeters hebben de smaken van Albert Adrià op de
markt gebracht. Hun expertise en hun creativiteit hebben ze samen gebundeld. Hierdoor zijn
verrassende concepten ontstaan die vandaag
al door veel chefs worden toegepast. R&D Food
Revolution heeft één resultaat voor ogen: “Leverancier van creativiteit zijn door het aanbieden
van innovatieve topproducten!”

Albert Adrià
Het levensverhaal van Albert Adrià vormt een
aaneenschakeling van culinaire hoogtepunten en
internationale successen. Na elBulli startte Albert
Adrià in 2011 het doorlopende project elBarri in de
Parallel buurt in Barcelona, dat inmiddels bestaat
uit 6 unieke concepten: Tickets, Pakta, Bodega
1900, Nino Viejo, Hoja Santa en Enigma.
Met R&D Food Revolution concentreert Albert
Adrià zich samen met Rudi van Beylen en Dirk
Peeters op productontwikkeling, om nieuwe productlijnen voor de catering en horeca op de markt
te kunnen brengen. Het doel is om producten van
topkwaliteit, beschikbaar te maken
voor elke cateraar of restauranteigenaar. Op die manier brengt hij letterlijk de creaties van zijn restaurants
in onze keukens. Van Cocktail-Foam
en Cocktail-Bites tot Crispy-Foams
en Sweet-Bites. Van initieel idee tot
aan het eindproduct, bezitten ze
allen de stempel van Albert Adrià.

Het Black Label geeft aan dat
een product speciaal ontwikkeld
werd voor en door Albert Adrià in
samenwerking met het team van
R&D Food Revolution.
We komen ook volop in aanraking
met prachtige concepten die in
Spanje ontwikkeld zijn.
Om die reden lanceren wij speciaal
voor de Benelux ons Blue Label –
een collectie van geselecteerde
producten van Albert Adrià.

Bijzondere dank aan fotograaf Frank Croes voor
de prachtige fotografie en de fijne samenwerking.

Bekroningen
R&D Food Revolution werd in 2016 bekroond tot
‘Culinary Innovator of the Year’. Tijdens een uniek
evenement dat plaats vond bij Verbeke Foundation
in Kemzeke, werden de allereerste Culinary
Innovator Awards uitgereikt door Gault&Millau.
Er werden in totaal 8 winnaars bekroond in 8
verschillende categorieën. Minister Ben Weyts
reikte de belangrijkste award van de avond uit,
de meest innovatieve culinaire onderneming, aan
R&D Food Revolution. Tijdens dit bijzondere event
konden bijna 500 gasten genieten van culinaire
hoogstandjes van topchefs zoals Albert Adrià,
Peter Goossens, de NorthSeaChefs en vele andere
chefs van internationale faam.
In 2014 won R&D Food Revolution een gouden
tavola met de Tasty-Bites en CheeseBreads. In 2016 haalden we nog 2
gouden tavola’s met Cocktail-Foams
en Pickles-Creams.

Betreed de online wereld
van R&D Food Revolution
Afgelopen maanden hebben we een
gloednieuwe website gemaakt,
met uitgebreide productinformatie en
vol inspirerende foto’s en video’s.
Neem gauw een kijkje op

www.rdfoodrevolution.com.

Je kunt ons ook volgen op ons Youtube channel,
Instagram, Twitter en Facebook.

Wil je graag op de hoogte blijven van
de nieuwste producten, schrijf je dan
in voor onze inspirerende nieuwsbrief
op onze website of
stuur een mailtje naar
info@rdfoodrevolution.com.

