DE FULLSERVICE LEVERANCIER DIE
GESPECIALISEERD IS IN HET ONDERSTEUNEN
VAN HORECA EN FOODSERVICE NA DE
LOCKDOWN FASE
SAMSAM is de fullservice leverancier die horeca- en foodservice
bedrijven ondersteunt daar waar nodig. Zo biedt SAMSAM deels
bereide producten aan die makkelijk en snel geserveerd kunnen
worden met een minimale bezetting in de keuken en is SAMSAM
daarnaast gespecialiseerd in het creëren van hoogwaardige take-away
geschikte maaltijden en menu’s.
Wij zorgen voor een efficiënte inkoop met een minimale derving en
een consistentie kwaliteit. Wij leveren producten zonder complexe of
kostbare tussenschakels, gewoon van keuken naar klant.
De producten van SAMSAM kunnen gelden als basis of kunnen
gecombineerd worden tot een compleet gerecht, net waar jouw
voorkeur ligt. Door de veelzijdige productiekeukens waar SAMSAM
mee samenwerkt, kunnen wij een zeer gevarieerd assortiment
aanbieden.
Zoek je een product dat niet in ons basisassortiment zit?
Dan kunnen wij dit op maat voor jou ontwikkelen.
Wij zijn er voor jou!
SAMSAM

ONZE UNIEKE WERKWIJZE
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Wij komen bij je op bezoek
En horen graag hoe we jou
kunnen ondersteunen.

SamSam stelt producten en
prijzen samen aan de hand
van jouw wensen.

We stemmen samen het
bestel- en lever proces af.

•

•

•

•
•

Samen bespreken we waar
jouw vraag ligt en hoe we
jouw businessmodel
efficiënter kunnen maken.
Vanuit daar bepalen we
welke demi-traiteur
producten geschikt zijn.
Wij gaan pas aan de slag
als we weten waar jij naar
op zoek bent.

•

•

We maken de keuze voor
een basis demi-traiteur
product of gaan een product
voor je ontwikkelen.
We stellen een selectie
producten en prijzen samen
en passen die aan tot je
100% tevreden bent!
We sturen je vrijblijvend
samples toe.

•

Op basis van jouw wensen
richten we het bestel- en
leveringsproces in. Wel zo
makkelijk.
De focus bij het afstemmen
ligt op eenvoudige logistiek
en kosten besparen

ONS ASSORTIMENT
Onze producten worden geleverd in dozen met verpakkingen van 1 of 2
kilo. Bestellen kan eenvoudig per mail of via Verstrade. Kijk voor het
gehele assortiment op www.samsamfood.eu.

DEMI-TRAITEUR BASIS ASSORTIMENT
Nederlands / Mediterraans / Aziatisch / Internationaal

DE•MI - TRAI•TEUR

(dee mie – treh teur) noun
Kwalitatief hoogwaardige maaltijd(componenten) die reeds voor
een groot deel zijn bereid maar waar een kok/ chef wel nog zijn
eigen twist aan dient te geven.

-

Vleesbereidingen
Vegetarische producten
Maaltijden en ovenschotels
Koolhydraten
Grill specialiteiten
Soepen en sauzen
Borrel en snack assortiment
Vleeswaren

DEMI-TRAITEUR OP MA AT GEMA AKT
Kun je in ons basis assortiment niet het product vinden dat jij zoekt?
Dan wijken we uit naar een andere productiekeuken of laten we het
product voor jou op maat ontwikkelen.

COUSCOUS MET
MAROKK A ANSE KIP EN
VERSE GROENTEN
Alleen verwarmen en garneren
< 10 min. bereidingstijd
Geschikt voor take-away en bezorging
Variatietip: Vervang de garnering door granaatappelpitjes,
feta en verse munt voor een extra frisse twist. Of serveer koud als salade.

Gekruide
couscous 2kg

SAMSAM

Marokkaanse
kip tajine 2kg

Grove
ratatouille 2kg

WA AROM SAMSAM?
•

Bij SAMSAM focussen wij ons op fullservice aandacht voor iedere
klant. Wij zorgen voor persoonlijke service in product en dienst en
fungeren naast onze rol als leverancier ook als adviseur en partner
in food innovations.

•

SAMSAM werkt op basis van een vraag. Wij zoeken producten
voor jou aan de hand van jouw behoefte in plaats dat we een vast
assortiment aanbieden.

•

Het assortiment van SAMSAM is tevens uiterst geschikt voor
take-away. Wij geloven dat in tijden na Covid-19 take-away
wereldwijd een sterk groeiende trend blijft en hebben ons
gespecialiseerd in hoogwaardige take-away geschikte producten
en maaltijden.

•

SAMSAM houdt zich sterk bezig met de trends en ontwikkelingen
in de Food branche. Wij geloven dat deze markt zich snel
ontwikkeld en dat het belangrijk is dat jij mee ontwikkelt.

•

Wij leveren direct van keuken naar klant met zorg voor milieu en
dier en zonder onnodig complexe of kostbare schakels.

WE ZIJN TROTS JOU HALF
WERK TE MOGEN LEVEREN.
Contact ons

Collab Gebouw
Wibautstraat 131D
1091 GL Amsterdam

+31 6 22 31 79 73
www.samsamfood.eu
anne@samsamfood.eu

