
GIV DINE  
KLASSIKERE

Foodservice  
Hørsvinget 1-3 · DK-2630 Taastrup 
Tel. 43 58 93 00 · www.orklafoods.dk

Finn D. Hansen 
Konsulent  

Foodservice 
Dk-Vest

40 83 98 66

MERE
SMAG

Fo
to

g
ra

f 
H

e
rl

u
f 

Ly
kk

e
, O

d
e

n
se

 B
ys

 M
u

se
e

r



Klassikerne består! Men de nye impulser fra 
burgerrestauranter og streetfood fra alle 
egne af verden blander sig i smagsbilledet. 

Bähnckes nye serie Mere Smag er produc-
eret i Danmark. Udviklet med omhu, gode 

råvarer og med æg fra fritgående høns. 
Med Mere Smag kan du nemt og hurtigt 
forny dine serveringer og dine kunders 
smagsoplevelser – f.eks. Dagens hotdog 
eller Ugens burger.

DEN NYE STREETFOOD-TREND RAMMER  
OGSÅ GRILLBAREN OG PØLSEVOGNEN 

 TIL MERE 
SMAG

3 TIPS

 TIL MERE 
SMAG
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 TIL MERE 
SMAG

3 TIPS

Få inspiration på:

Asiatisk burger med chilimayo, lime-ingefær 
marineret kylling, agurkestrimler, æblechutney, 
sesamfrø, forårsløg og koriander.

Hipsterburger med salatmayonnaise, krølsalat, 
oksekød, engelsk sauce, spejlæg, kapers, hakket 
løg og rødbederelish.  

Fishburger med dijonnaise, krølsalat, paneret 
torsk/fiskefilet, tomat, cheddardressing, grøn 
jalapeños og forårsløg. 

Mexi-hotdog med krydret pølse,  
mexico salsa sauce, rå løg, guacamole,  
røde jalapeños og cheddardressing evt. purløg.

Dijon-dog med ristet pølse, ketchup, dijonnaise, 
agurkestrimler rødbedespirer, og hakkede rødløg.

Estepona-dog med ostepølse, chilimayo, sennep, 
syltet rød peber, salte mandler og brøndkarse.  

Pommes frites med chilimayo 

Pommes frites med cheddardressing 

Pommes frites med dijonnaise



PØLSEMANDENS  
FAVORITTER …
Fastfood er vores speciale – og Bähncke  
gi’r dig alt, hvad der hører til faget: 
Dressinger, ristede løg, saucer og løs-
ninger, der gør hverdagen mere praktisk 
såsom bomber, BIG, pumper … osv.

 
– med stjerneanis

Skønne, farverige rødløg smagt 
til med stjerneanis. Skåret i min-
dre stykker, som gør det nemt at 
fordele. Giver hotdogs og burgere 
ekstra kant og er også super til 
bl.a. smørrebrød og sandwich.

153986

Syltede rødløg
 
– med peberrod

En dybt mørkerød relish med sødme 
fra rødbede og med et pikant strejf af 
peberrod. En spændende variation til 
bl.a. bøfsandwich, burgere, tortilla, 
smørrebrød og sandwich.

153985

Rødbederelish
 
– med gulerødder

Mildt krydret chutney med et 
asiatisk strejf og sødme fra bl.a. 
æbler. Velegnet til f.eks. hot-
dogs, burgere, smørrebrød og 
ostemad. 

150694 

Æblechutney

153983

Cheddardressing Agurkerelish

153984

 
– med hele sennepsfrø

En klassisk dijonnaise 
bestående af mayonnaise 
og Bähncke Dijon Sennep 
– tilsat hele sennepsfrø 
som giver en spændende 
smagsdimension. Vel- 
egnet bl.a. til hotdogs, 
kyllingeburgere, pitabrød, 
smørrebrød og som dip.

 
– med rød peberfrugt

En mayonnaisebaseret  
dressing smagt til med 
cheddar og rød peberfrugt. 
En spændende variation til 
den klassiske franske hot-
dog dressing eller til f.eks. 
burgere, pommes frites,  
hotdogs og fishburgere.

 
– med jalapeños

En god og fyldig  
mayonnaise smagt til med 
chili og jalapeños. Den 
giver en fantastisk smag 
til bl.a. burgere, pommes 
frites, hotdogs eller i  
sandwich og pitabrød.

 
– med løg

En flot grøn relish med 
agurker og løg, som 
giver en god og spæn-
dende syrlighed. Tilfører 
friskhed og farvespil til 
bl.a. sandwich, hotdogs, 
pulled pork og frikadeller.

Dijonnaise

153981 150624

Chilimayo

NYHEDER

Skal  
ikke drænes! 

Kølevare 
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BÄHNCKE ER STADIG  
MED PÅ VOGNEN

Da Wilhelm Bähncke i 1858 præsenterede de første færdigrørte sennepper, var det et stort 
skridt frem for de private husholdninger. Mange år senere – da pølsevognen i starten af 

20’erne holdt sit indtog på danske gader og stræder – var Bähncke også med på vognen. 
Siden er der sket rigtig meget; nye spisevaner og nye produkter, som har matchet tidens 

trends, har set dagens lys. Og nu får pølsevognene endnu et godt tilbud fra Bähncke, når den 
moderne street food-trend sætter sit præg på vognens serveringer. Tilbehøret er klart i en 

fart: Nemt, hurtigt og lækkert.
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