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Maïski verzorgt uw 
winterse en  
eindejaarsgerechten
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Kant-en-klare  
gerechten

Een smaakvol gerecht serveren 
is niet altijd gemakkelijk.  
Maïski maakt hier een zekerheid 
van. Onze missie: met ons  
gamma kant-en-klare maaltijden 
iedereen een smaakvol moment 
laten beleven. Het gevarieerde 
assortiment van lekkere gevogel-
te-, vlees- en visgerechten biedt 
telkens weer een verrukkelijk 
moment die de smaakpapillen 
van jou en je klanten weet te 
beroeren.

• Gemakkelijk om te serveren,  
in de toonbank en voor  
dagschotelpresentaties. 

• Klassieke smaken die iedereen,  
van jong tot oud, weet te appreciëren.

• Gemakkelijk te regenereren,  
zowel in de combi-oven,  
microgolf of klassiek in de pan. 

• Niet alleen lekker maar ook mooi 
gepresenteerd en met voldoende 
garnituur en saus.

• Perfect te combineren met zetmeel-
component naar keuze. Tip: een 
ideale match met onze Maïski granen 
en aardappelproducten.

Vispannetje de luxe

Normandische tongrolletjes

Gevulde  
kalkoenfilet Fine 

champagne

Hinderagout

Varkenswangetjes  
met brunoise van  
peertjes

Everzwijn forestièresaus

Coq au vin
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De feestelijke en smakelijke  
visgerechten

Vispannetje de Luxe
Zacht gestoomde stukken zalmfilet en kabeljauw en tongrolletjes, allemaal graatloos, 
samen met lekkere scampi in een romige, licht getomateerde vissaus afgewerkt 
met tomatenblokjes en peterselie. Hier gepresenteerd met groene asperges en een 
bladerdeeg vidé.

Normandische 
tongrolletjes

Lekker gesmaakte tongrolletjes,  
opgerold en graatloos, zacht gestoomd 

met een roomsaus op basis van  
visbouillon en witte wijn afgewerkt 
met mosselen, grijze garnaaltjes en 

verse peterselie. Afgewerkt met  
gestoomde gele couscous met zeekraal 

en gebakken spinazie.
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Klassiekers  
die altijd smaken

Gevulde kalkoenfilet  
fine champagne

Een gevulde, zacht gebakken, kalkoenfilet met een hart van  
lekker op smaak gebracht, gehakt. Samen geserveerd met  
de lekkere fine champagnesaus met champignons en een  
vleugje cognac. Deze wordt geserveerd met gegratineerde  
groentengratin en gekarameliseerde pastinaak.

Coq au Vin 
De klassieke Franse stoofpot met  
stukken kippenborstfilet en boven-
boutfilet, champignons, zilveruitjes 
en het krokante spek, smakend met 
gebonden rode wijnsaus. In een  
lekkere combinatie met peertjes in 
rode wijn, gestoofde savooi  
en gegratineerde aardappelgratin.

Varkenswangetjes 
met peertjes

Een lekker stoofpotje met de malste 
varkenswangetjes en blokjes peer,  
ondertussen een echte klassieker.  

Creatief met boekweit-koekjes met 
winterwortel en salie
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De Maïski wildgerechten  
altijd feestelijk lekker

Hinderagout
Een smakelijke ragoût, de lekkerste stukjes gebakken 
hinde op smaak gebracht met onze overheerlijke  
wild roomsaus bijgesmaakt met veenbessen.  
Lekkere couscous-risotto, gebakken rode biet.

Everzwijn  
Forestière  

saus
Een lekker stoofpotje met  

malse stukjes everzwijn en de  
klassieke rode wijnsaus met  

stukjes gebakken spek  
en gestoofde champignons.  

Hier in combi met stoof  
van spruiten, cantharellen  
met rogge en rozemarijn.
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Maaltijd- 
componenten  
met fruit

Warme fruitbereidingen zijn niet weg  
te denken als bijgerecht bij je winterse  
bereidingen en in de wildkeuken.  
Bij Maïski hebben we een assortiment 
uitgewerkt op basis van de lekkerste  
appelen en peren. 

Stoof van  
rogge
Beetgaar gekookte en  
gehalveerde spruiten,  
opgebakken in olijfolie  
met cantharellen en  
voorgegaarde rogge,  
afgesmaakt met wat  
wildfond.

Kaasschotel
Schik 4 kaasvarianten  

(hier geitenkaas, harde kaas, 
blauwe kaas en witschimmel-

korst) en garnituur van 
peertjes met passievruchten, 

cress, pijnboompitten 
 en geroosterd brood.

Trio van eend 
Schik wat rucola en verdeel er  

eendenlever, gebakken,  
gekonfijte maagjes en gerookte 

eendenborstfilet op. Breng op  
smaak en werk af met appel met  

veenbessen en walnoten.  
Serveer met zuurdesembrood.

Lekker variëren  
met Maïski Granen:  
bakken, stoven,  
koken, alles kan
Ons gamma van voorgegaarde granen en zaden biedt  
u culinaire mogelijkheden, we leveren u de basissen en  
u verwerkt: 

Risotto van  
parelcouscous 
Parelcouscous aanstoven met  
fijngehakte sjalot, opwerken met  
kippenbouillon, witte wijn en op  
smaak brengen met verse dragon,  
Grana Padanokaas en klontje boter.

Boekweitkoekjes
Beslag van eieren boekweitbloem,  
volle melk, verse salie en boekweit.



PLUKON CONVENIENCE OLEN 
Industrielaan 13 - 2250 Olen - Belgium
tel: +32(0)14 25 09 30
www.Maiski.be - Maiski@plukon.be

Wildsaus 
hier afgewerkt met gebakken champignons, 
citroentijm en eventueel port of madeirawijn

Voor meer inspiratie en informatie check onze vernieuwde website. 
www.maiski.be

De sauzen
Maïski produceert eveneens kant-en-klare sauzen om je 
gerechten op smaak te brengen. Daarnaast kan je de sauzen 
zelf verfijnen en afwerken met extra groenten, kruiden, 
specerijen of condimenten.

Onze sauzen bestaan uit de lekkerste ingrediënten die door 
onze ontwikkelaars speciaal geselecteerd werden om aan 
onze Maïski standaarden te voldoen. De sauzen zijn gemak-
kelijk op te warmen en hebben een lange houdbaarheid.

Fine champagnesaus 

hier afgewerkt met gestoofd witloof,  

witte wijn en fijngehakte bieslook 

Boschampignonsaus 
hier afgewerkt met blauw geaderde kaas 
zoals Gorgonzola of Achelse blauwe,  
stukjes hazelnoot en rozemarijnblaadjes

Sinaasappelsaus hier afgewerkt met gebakken rode paprika, 

stukjes zeste van sinaasappel en dragon


