
MENU GUIDELINES

ALGEMEEN LOGO DE VEGETARISCHE SLAGER moet gebruikt worden 
met de naam aan de zijkant, omdat dit de merknaam benadrukt.

‘DOOR DE VEGETARISCHE SLAGER’ LOGO  
mag ALLEEN op een menukaart gebruikt worden, zowel online als 
in geprinte versie (als kwaliteitsindicatie).

DE VEGETARISCHE SLAGER VETVRIJ PAPIER
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MENU
GREEN WHAT THE CLUCK CURRY € 7
The ultimate green Nochicken curry, 
packed with fresh coconutmilk, cilantro, 
tomato, cauliflower, served with rice
   V| Contains gluten & soy

HOLY COW CHEESE BURGER € 7
A delicious vegan burger served in a burger bun 
with melted vegan cheese, tomato, onions, 
iceberg lettuce and mustard
   V| Contains nuts | GFO - please ask

SWEET POTATO FRIES €3,50
A pile of crunchy fries with spicy sriracha mayo
   V| GF | contains soy

LOADED FRIES € 6
Crispy sweet potato fries topped with grilled 
Halloumi or vegan cheese, fresh salsa, olives,  
jalapeños, sriracha mayo & lemon tahini sauce.
   V| GF | contains soy

BETTE’S CLASSIC CHEESE BURGER € 7
Freshly ground, grass-fed beef, locally sourced 
& served in a burger bun with melted cheese, 
tomato, lettuce & burger sauce
GFO - please ask

LITTLE PECKERS WITH FRIES € 7
12 flavorfull pieces of little vegan Nochicken 
nuggets with BBQ sauce, tomato, iceberg 
lettuce and served with fries
   V| Contains nuts | GFO - please ask

SKINNY FRIES €3,50
Double-fried, piled high, sprinkled with lemon salt 
& rosemary
   V| GF

ICE CREAM € 3
Dairy or Vegan vanilla ice cream served in a cone 
with a flake
( GFO - please ask )

V = Vegan |  G = Vegetarian | GF = Gluten Free | GFO = Gluten Free Option

RICHTLIJNEN VERMELDING VAN DE VEGETARISCHE SLAGER OP HET MENU

LOGO’S ASSETS

 NOEM HET PLANTAARDIG VLEES
Je verleidt je gasten met jouw gerecht. Vooral op smaak en textuur. 
Dus voorkom negatieve woorden, zodat het niet zal klinken als een 
vleesvervanger in plaats van het ‘echte’ werk. Gebruik daarom 
‘plantaardig vlees’.

 GEBRUIK ONS ‘DOOR DE VEGETARISCHE SLAGER’ LOGO
We zijn trots op onze producten en de vele onderscheidingen die 
De Vegetarische Slager heeft gewonnen. Dus deel deze trots met 
je gasten met het ‘Door De Vegetarische Slager’ logo. Zoals De 
Vegetarische Slager oprichter ooit zei ‘Er is geen grotere bedreiging 
dan een slechte vleesvervanger’.

 GEBRUIK ONZE NAMEN
Steeds meer mensen herkennen De Vegetarische Slager als merk. 
Het toevoegen van ons merk aan jouw gerecht naam, geeft het niet 
alleen een grappige draai, maar zorgt er ook voor dat het opvallender 
is voor je gasten. Ons advies is, gebruik onze retail productnaam!

Rul Gehackt Vegan Kip-Shoarma

Kipstuckjes Vegetarische Gehacktbal

mc² Burger Roockworst

Bratwurst Accept Gyros

Gehacktballetjes Vegan Kip-Teriyaki

Geroockte Speckjes Visvrije Tonyn

Little Willies Bofkipburger


