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onze chefs

Streetfoodkoning Tam 
over het succes van Bánh Mì
vegan vibes 

De revolutionaire producten
van Yumm’eat
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Gloeiend hete grill? Check. Sappig gemarineerd vlees? Check. 
De meest smaakvolle salades en veggie lekkers? Check.  
Wij zijn klaar voor de zomer, en jullie chefs duidelijk ook.

Jullie gingen met vol enthousiasme de grote uitdagingen 
van de afgelopen maanden aan. We zagen creatieve take-
away oplossingen, grootkeukenchefs die met man en macht 
rusthuisbewoners en patiënten gezond hielden en nieuwe 
creatieve concepten om na corona terug aan de slag te 
gaan. Het blijft hard werken, maar wij zijn optimistisch.

Ook Walravens kijkt volop naar de toekomst. We zitten in 
een nieuw jasje: onze website en facebookpagina, ons 
bestelportaal, en nu ook dit zomermagazine.  
Blader door ons street food-assortiment en creëer net als 
chef Tam van Bánh Mì eigenzinnige recepten. Ontdek onze 
gemarineerde ribbetjes en leg premium vlees op je grill. 
Of verbluf veggies en veganisten met de revolutionaire 
producten van Yumm’Eat. Eén ding is zeker: met Walravens 
ben je altijd verzekerd van het beste stukje. 
  

Geif mo beuzze!

BBQ & street food  
à la Bruxelloise

Bernard Walravens
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moment dat het ons past. En van het gehakt van Walravens 
maken we onze fameuze Vietnamese balletjes.”

Wat vijf jaar geleden begon met een stoere foodtruck, 
is uitgegroeid tot een bloeiende Brusselse onderne-
ming met maar liefst twee vaste locaties. Banh-Mi is de 
vleesgeworden droom van Tam Vo en zijn vriendin Karen. 
Samen trakteren ze zowel hongerige festivalgangers als 
drukbezette Brusselaars op de heerlijkste delicatessen. 
Walravens mag zich al 3 jaar lang trotse partner noemen.

Een droom waargemaakt
Het culinaire avontuur van Tam begon met een heel 
simpel voornemen: hij wilde het traditionele Vietnamese 
broodje ‘Bánh Mì’ en andere specialiteiten uit zijn thuisland 
naar België brengen, weliswaar in versies à la belge. Een 
foodtruck werd aangekocht en uitgerust, en mensen in 
de verste uithoeken van ons land mochten proeven van 
zijn culinaire getover. De simpele, verse bereidingen van 
Tam vielen in de smaak, vooral bij festivalgangers. Zijn 
‘signature’ Bánh Mì-broodje met pulled pork kreeg zelfs 
een prijs van Gault & Millau voor beste festivalfood op 
Tomorrowland. Ondertussen runt Tam twee zaken in hartje 
Brussel. Voor zijn vlees en gevogelte doet Tam al 3 jaar 
beroep op Walravens. 

Maatwerk voor Bánh Mì
“We zijn 3 jaar geleden naar Brussel verhuist met de food-
truck en het atelier,” begint Tam. “Al snel zochten we naar 
een leverancier voor gesneden kippenvlees in een snit die 
wij wilden, en kwamen we bij Walravens terecht. Omwille 
van de zachtheid en de smaak werk ik graag met kippenbil 
in plaats van kippenfilet. Samen met Walravens hebben we 
een speciale Bánh Mì-snit uitgewerkt om de kippenbillen te 
snijden. Zo krijgen wij een product geleverd dat helemaal 
afgestemd is op onze keuken.”
“Omwille van de kwaliteit van onze kip zijn we ook snel var-
kensvlees beginnen afnemen bij Walravens,” vervolgt Tam. 
“We gebruiken de schouder van het varken: daar zit iets 
meer vet in, waardoor je een smeuïger eindproduct krijgt. 
Het wordt gesneden en in grote volumes geleverd op een 

“Onze zachte en smaak-
volle Bánh Mì-kippenbil 
wordt voor ons op maat 
gesneden”

Een sterk partnerschap
Ook van Walravens’ dienstverlening is Tam heel tevreden. 
“Ik vind vooral het persoonlijke contact met Walravens een 
absolute meerwaarde,” vervolgt hij. “Ik was het in het begin 
niet gewoon dat een vleesleverancier de tijd nam om langs 
te komen, te vragen hoe het nog beter kon, maar nu kan ik 
dat appreciëren. Ze denken met me mee en zoeken mee 
naar oplossingen.”
“Een mooi voorbeeld daarvan is het vorige festivalsei-
zoen,” besluit Tam. “We waren dringend op zoek naar een 
koelwagen. Na een bezoekje van Bernard bleek dat we die 
van Walravens mochten gebruiken, zodat we er zelf geen 
moesten zoeken en huren. Daarmee hebben ze ons echt uit 
de nood geholpen. Op zulke momenten heb je veel aan een 
sterk partnership.”

5
LOCATIE
Brussel

ZAAK
Bánh Mì

TYPE
Street Food

“Het sterk partnership met Walravens 
is een absolute meerwaarde”
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Aan de slag met ons Street food assortiment? 
In dit magazine vind je alvast een greep uit 
ons aanbod. Een product op maat nodig?  
Bel 02 420 04 05 of ontdek wat we voor jou 
kunnen betekenen via walravens.be 

Streetfoodkoning Tam Vo  
tovert de lekkerste  

Vietnamese specialiteiten 
uit zijn hoed 

ontdek de plat signature van topchefs.
Van rusthuiskeuken en brasserie tot foodtruck: bij Walravens zijn we trots op onze samen-
werking met ambitieuze chefs in alle soorten keukens.
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DE PLAT SIGNATURE VAN TAM VO ONZE LOKALE PARTNERS

Ingrediënten 
 
GEMARINEERDE KIP
12 kg kippenbouten
70 gr zout
200 gr suiker
35 ml vissaus
100 ml citroensap
500 gr fijngemalen citroengras
100 gr geplette knoflook
60 ml koolzaadolie

NOEDELSALADE
Mengeling van sla
Gepekelde wortelen in julienne
Komkommer in julienne
Sojascheuten
6kg fijne rijstnoedels

VIETNAMESE DRESSING
3 l vissaus
1,5 l azijn
9 l water
4 kg suiker
300 ml citroensap
30 gr geplette knoflook
30 gr chilivlokken

Noedelsalade met kip, 
citroengras en vissaus

Een passie voor eten: dat was vier jaar geleden het start-
punt voor Yumm’Eat, het verrassende culinaire project 
van de Brusselse boezemvriendinnen Marie Laurent 
en Yasmine Al-Zuhbi. Als respectievelijk vegetariër en 
bijna-vegetariër vonden ze het hoog tijd om een waardige 
en lekkere vleesvervanger op de markt te brengen. Wat 
begon met de Yumm’Eat burger, groeide uit tot een ver-
rassend gamma van o.a. burgers, mini-burgers en tapas 
in verschillende smaken. “Ons concept werd in geen tijd 
een succes.” 

1. Meng alle ingrediënten van de marinade in een grote kom, roer de kippen-
bouten er goed onder en laat een dik uur rusten zodat de marinade zijn 
werk kan doen. 
 

2. Verdeel de gemarineerde kip gelijkmatig over de ovenplaten, en bak 16 
minuten op 240 graden in een voorverwarmde oven. 
 

3. Ondertussen hebben we tijd voor de Vietnamese dressing, en die houden 
we simpel: roer alle ingrediënten goed door elkaar tot de suiker is opgelost. 
Wil je de dressing écht vegetarisch maken, vervang de vissaus dan gerust 
door wat sojasaus en/of worcestershiresaus. 
 

4. Kook ondertussen ook de rijstnoedels tot ze beetgaar zijn, giet ze af en 
spoel met koud water zodat ze meteen afkoelen. 
 

5. Klaar om te dresseren! Schik aan de ene kant van het bord de noedels met 
bovenop de slamengeling, en aan de andere kant de gebakken kip. Werk 
elk bord af met de dressing en als finishing touch voeg je munt, koriander, 
gebakken uitjes en geroosterde pinda’s toe.

Een creatie in gedachten met de kippenbouten van 
Walravens, of wil je graag met ons gevogelte aan de slag? 
Bekijk ons assortiment online, of stel je vraag via 02 420 
04 05 of info@walravens.be

Maak kennis met de eigenzinnige 
veganburgers van Marie en Yasmine

Yumm’ Eat

Streetfoodkoning Tam van Bánh Mì presenteert een recept voor 80 festi-
valgangers waarin de kippenbouten van Walravens helemaal tot hun recht 
komen. “Onze noedelsalade met kip, citroengras en Vietnamese dres-
sing is erg populair: het leent zich perfect als voedzame lunch, of om de 
honger van een festivalganger te stillen met een kwaliteitsvol en tijdloos 
Vietnamees gerecht.”

WIE

WAT

SMAAK

PRODUCT

STIJL

Marie Laurent & Yasmine Al-Zuhbi uit Brussel

Een start-up die 100% natuurlijke,  
lactose- en glutenvrije en superlekkere 
veganproducten maakt

Burgers, mini-burgers & tapas

Lokale biogroenten en unieke kruiden

Oriental & Mediterranean

OVER YUMM’EAT
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ONZE LOKALE PARTNERS

Marie en Yasmine begonnen in de culinaire coworkingruimte 
Co-oking in Anderlecht. De  Yumm’Eat burger was hun 
eerste creatie: een veggieburger geïnspireerd op een fami-
lierecept van Yasmine. Honderd procent natuurlijk, zonder 
additieven of bewaarmiddelen. Ze trokken ermee naar de 
festivals, en het concept werd in geen tijd een succes. 
Wat begon met een vegetarische lekkernij op basis van 
kikkererwten, is ondertussen uitgegroeid tot een vernieu-
wend en uitgebreid productgamma. Ook de Brusselse 
restaurants, hotels en scholen zijn helemaal overtuigd van 
de burgers en tapas van Yumm’Eat.

Het geheim? Groenten vormen de basis van elke creatie, in 
combinatie met een verrassende en huisgemaakte krui-
denmix, die de producten uniek maakt. Ze zitten boorde-
vol proteïnen en ijzer. Je kan bovendien kiezen uit twee 
smaken: Oriental, een mix van 10 verschillende specerijen 
die je onder ander terugvindt in de Deluxe Falafel, en 
Mediterranean, een subtiele mengeling van Italiaanse en 
Zuiderse kruiden. 

De meeste vegetarische en vegan producten die je in de 
winkel vindt, zijn voorgegaard. Marie en Yasmine slaan 
bewust een andere weg in: ze gaan voor verse producten 
die vervolgens worden diepgevroren. Geen additieven of 
bewaarmiddelen, 100% natuurlijk, zonder gluten of lactose. 

Yumm’Eat is bovendien kieskeurig wat z’n partners betreft: 
“We vinden het belangrijk om te weten waar onze ingredi-
enten vandaan komen en kennen perfect de geschiedenis 
van onze leveranciers. Het zijn gepassioneerde mensen 
die net als wij de lat hoog leggen. Zo werken we o.a. met 
Mistros en BioNaturels, die ons organische kwaliteitsingre-
diënten leveren en geen pesticiden gebruiken. Ze zijn 
lekker, gezond en duurzaam. Kortom: ze bevatten alles wat 
wij belangrijk vinden.”

“Onze klanten zijn gepas-
sioneerde ondernemers 
die net als wij de lat 
hoog leggen”

ONZE ZOMERSELECTIE

ontdek ons assortiment

BESTEL NU ONLINE

Bestel online www.walravens.be

Puur 
& panklaar

Sappig rund-, varkens-, kalfs- en 
lamsvlees. Onze gastronomische 

producten zijn met zorg geselecteerd 
en klaargemaakt voor jouw wildste 

culinaire creaties.

Ambachtelijke
bereidingen

Gehakt volgens een eeuwenoud 
familiereceptuur, burgers, 

natuurworsten, meat én Beyond Meat. 
Breng een evenwichtig en innovatief 

aanbod op je menu’s.

Ready-to-eat

Voorgegaard en kant-en-klaar, maak 
je keuken makkelijker te managen. 
Verspil minder voedsel en wees met 
ons ready-to-eat assortiment altijd 
zeker van een uniforme kwaliteit.

Deze zomer presenteren we je de 
beste ingrediënten voor bandeloos 

barbecueplezier en authentieke 
street food.
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Al heel wat Brusselse restaurants zetten 
de producten van Yumm’Eat op hun 
kaart! Wil jij er zelf mee aan de slag? 
Plaats je bestelling  via onze webshop of 
telefonisch via 02 420 04 05.

“Groenten vormen de basis, 
in combinatie met een 
unieke kruidenmix”



Gemarineerde 
lamsbrochette
110 g, 150 g en 200 g

Lamsvlees, NZ
Spies met lekker zacht lamsvlees, 
paprika en ajuin in een kruidenmarinade. 

Gemarineerde 
kipbrochette
110 g, 150 g, 175 g en 200 g

Kip, BE
Gemarineerd kippenvlees met paprika 
en ajuin.

Limousin Steak
111655200 200 g | 111655250 250 g

Rundsvlees Limousin, BE

Prachtige stukje rundsvlees, zacht 
van smaak en mooi van structuur.

Gemarineerde  
Spare ribs
180216500V2 | 500 g

Varkensvlees, BE
Voorgegaarde ribbetjes met een kruidig 
bbq-sausje.

Onze zomerselectie

Sappige rundsbrochette met paprika en ajuin, ondergedom-
peld in een marinade. Heerlijk gekruid met basilicum, en 
oregano.

Gemarineerde
Rundsbrochette
100 g, 150 g, 175 g en 200 g

Rundsvlees, BE

Bestel online www.walravens.be 11

Producten in de kijker

Ribstuk
110139 Côte à l’Os 1 kg | 110141 Côte à l’Os 1,5 kg

Rundsvlees, BE

Een krachtig stuk vlees van kwaliteitsvolle belgische runderen. 
Minimaal 2 weken gerijpt voor een optimale smaaksensatie. Geen 
wonder dat dit vlees erg in de smaak valt bij BBQ-helden!

Ook beschikbaar op bestelling:   
Ribstuk Blonde d’Aquitaine 111660 Ribstuk 1,2 kg

Een revolutionaire, 100% vegan, plantaardige burger die 
eruitziet en smaakt als rundvlees. Tijdens onze eeuwige 
zoektocht naar de Heilige Graal der burgers belandden we 
in Californië. Daar ontdekten we deze sappige, tasty burger 
zonder vlees, vol eiwitten en de voedingsstoffen die je nodig 
hebt.

Boerenworst
620253 | 130 g, 150 g

Gekruide worst varken-rund, BE 

Eigen bereid gehakt volgens een eeuwenoud familierecep-
tuur ‘mis au goût du jour’. Een perfecte mix van textuur en 
smaak. Over onze boerenworst wordt gesproken tot ver 
buiten Brussel. Onmisbaar op een zomerse BBQ!

  Puur en panklaar        Ready-to-eat        Ambachtelijke bereidingen         Pairing       Uitrusting10

Beyond Burger
355300 | 113 g X 42

Burger op plantenbasis, USA

Ontdek ons  
volledig gamma op 
shop.walravens.be

 
Nog geen account? 

Geef ons een seintje via 

02 420 04 05, of mail naar 

info@walravens.be

Lamsribstuk
140103 | 350 g x 2 

Lamsribstuk French Rack KORT, NZ
Wereldvermaard Nieuw-Zeelands 
lamsvlees. Heerlijk mals, 100% puur 
natuur en enorm rijk van smaak.



Veggie gehakt
3551411 | 10 Kg, 250gr x 40st | DV

Vegetarisch gehakt, NL
Voor de lekkerste veggie balletjes, 
hamburgers en worsten. De perfecte 
vleesvervanger.

 • 
am

bachtelijke • bereidingen
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Ontdek ons  
volledig gamma op 
shop.walravens.be

 
Nog geen account? 

Geef ons een seintje via 

02 420 04 05, of mail naar 

info@walravens.be

Mechelse Koekoek  
filet met vel 
3010221 | 2 kg

Streekproduct, BE
Filet van Mechelse Koekoek met vel.

Kipfilet krokant 
310710 130 g | 310711 160 g

Gepanneerde kip, BE
Lekker mals stukje kip in een kruidige 
panko korst. 

Eendenborst magret 
320101 |  350 à 400 g VC

Filet van eend, BE
Puur & donkerrood. Op het vel  
gebakken is dit een echte smaakbom.

Maïskip filet zonder vel 
3010131 | 2 kg

Cordon d’Or, BE
Gevoed met een graanmengeling 
bestaande uit min. 50% maïs.

Parelhoenfilet met vel 
320201 | 2 x 300 g

Parelhoen, FR

Malse filet van Parelhoen met vel.

Een authentieke stukje culinair erfgoed. Deze scharrelkip 
is traaggroeiend en wordt gekweekt met een samenge-
steld graanvoeder, 100% plantaardig.
Het vlees is fijn van vezel, mals en sappig. Daarenboven 
is het zeer vetarm waardoor het zich leent tot uiteenlo-
pende bereidingen op een hoog culinair niveau.

Mechelse Koekoek
3010200 | 1,3 kg

Panklare Mechelse Koekoek, BE

Kippengyros
300507 |  1 kg

Gekruid en gesneden kippenvlees, BE
Fijngesneden, mager kippenvlees.
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Onze zomerselectieOnze zomerselectie

Wij weten wat jouw 
keuken nodig heeft

Word partner van Walravens.

Wagyuburger 100% 
640126050A1 | dia.6cm 50g x 15st IQF DV

640126165A1 | 165g x 5st  IQF DV

100% Wagyu rundsvlees, BE
Exclusief Belgisch Wagyu vlees tilt je 
burger meteen naar een premium niveau. 

Rundsburger
640123 | 100 g, 130 g en 150 g

100% Rundsvlees, gekruid, BE
Een Walravens klassieker volgens 
familierecept: fijn afgekruid en rijk van 
smaak.

Beefburger
640128 | 110 g en 175 g

100% klein gesneden spiervlees, niet gekruid, BE

Een echte artisanale burger, naar familiaal recept à l’an-
cienne. 100% rund, perfect van consistentie. Gemaakt van 
vlees afkomstig van dieren die goed gesoigneerd werden 
en graasden op Belgische velden, en dat smaak je!

Bestel online www.walravens.be
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Roerbakstukjes
355143 | 3 kg / ds | DV

Voorgegaarde Chickenless Chunks, NL
Stukjes met kippenstructuur. Door de  
neutrale smaak kan je eindeloos variëren.

Pulled pork Western
400011 | 3 kg

Varkensvlees, BE
Gekruide en ambachtelijk gerookte 
hamvleesvezels. Kan warm of koud en 
vooral heel snel klaargemaakt worden.

Italian burger
355142 | 80 g x 31 | DV

Voorgegaarde burger van groenten & 
champignons, NL
Een smaakvolle 100% vegan burger.

Pulled turkey
400014 | 3 kg

Kalkoen, BE
Gekruide en ambachtelijk gerookte 
kalkoenvleesvezels. Kan warm of koud 
en vooral snel klaargemaakt worden.

Een fris en gezond zomerslaatje met o.a., witte kool, 
wortel, selder, ananas, en nog veel meer!  
Perfect gekruid, met heerlijke specerijen. Lekker 
evenwichtig, als lichte lunch of bijgerecht.  

Evenwichtige 
zomersalade
810008 |  1,25kg

Groentensalade, BE

Falafel
355124 | 17gr x +/- 176st | DV

Voorgegaarde balletjes met kikkererwten, NL

Falafel met lekker pittige kruidenmix. 
Een heerlijke veganistische snack.

Kipfilet in een 
groentencurry 
830142 | 2 kg

Kipfilet met groenten, BE
Oosters eenpansgerecht met kip-
penblokjes en veel groentjes.
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Walravens combineert 
de knowhow van vandaag 
met de kwaliteit van vroeger

Beter en smakelijker eten, op elk moment. Dat is jouw en onze missie. 
We brengen onmisbare smaken en knowhow naar professionele 
keukens, zodat jij als chef nog meer waarde kan toevoegen aan je menu. 
Zo bezorg je schoolkinderen, medewerkers, restaurantbezoekers of 
rusthuisbewoners onvergetelijke eetervaringen.

50 enthousiaste medewerkers, een mindset gebrand op innovatie, 
bakken couleur locale op de werkvloer en een door en door Brusselse 
mentaliteit: dat is Walravens. Wij zijn een open, hecht familiebedrijf waar 
plaats is voor iedereen die bereid is een prachtvak te leren en met plezier 
de handen uit de mouwen steekt.

Onze zomerselectie

Bestel online www.walravens.be
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Ontdek ons  
volledig gamma op 
shop.walravens.be

 
Nog geen klant? 

Geef ons een seintje via 02 420 04 05, of mail naar info@walravens.be
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