
EDITIE   HEERHUGOWA ARD

WINKELCENTRUM MIDDENWA ARD IS EEN NIEUWE, GEZONDE WOKSTORE RIJKER

WOK& VEROVERT HET HART VAN 
HEERHUGOWAARDERS 
WOK& is sinds medio juli te vinden aan de rand van winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Aziatische natural foods en 
drinks zonder e-nummers zijn dagelijkse kost bij deze wokstore. Eigenaar Mike Cornelius, gastvrouw Yagmur Kesen en hun team zetten  
betaalbaar, gezond en duurzaam eten op de kaart van Heerhugowaard.

IN DE BUURT
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Wie langs de fonkelnieuwe ‘wok store’ 

in Middenwaard loopt, moet echt even 

binnen stappen. Je kijkt je ogen uit en 

dat is precies de bedoeling. 

WOK& is een jonge formule waar alles 

draait om gezond A ziatisch eten. De 

medewerkers bereiden dit in een paar 

minuten, ter wijl  jij  wacht. 

“Bij ons gaat het om gemak, lekker en 
gezond eten”, vertelt Mike Cornelius. 

Hij is de franchisenemer van de vestiging 

in Heerhugowaard. 

Mike heeft een ruime horeca-er varing 

en was tot voor kort actief in de 

schoolcatering. 

Ze voor zagen jonge mensen van 

voedzaam eten en daarmee gaan ze 

door met WOK&. “Het is bovendien 
een duur zaam concept. We werken 
met natuurlijke producten zonder 
toegevoegde e-nummers en kleur- 
s toffen.” Daarnaast zetten de mede- 

werkers zich in voor de buurt door mee 
te werken aan lokale, maat schappelijke 

projecten. ‘Eat with your heart’, is 

de slogan van Wok&. Daarmee gaat 

het enthousiate team van WOK& de 
harten van de Heerhugowaarders  

veroveren.

OP WOK& KUN JE BOUWEN

WOK& DE 4 PIJLERS
We zijn een fastservice formule met een missie. Wat wij belangrijk 
vinden voor jou als gast, medemens en voor ons bedrijf & mede-
werkers, hebben we in 4 pijlers samengevat. WOK& staat voor:

Natural
We werken op basis van puur natuurlijke 

grondstoffen. Dus bij ons zo min 

mogelijk e-nummers, smaak versterkers 

en kleur- of geurstoffen.

Fair
Eerlijk duurt het langst en is het 

heerlijk st. We zijn open en transparant 

over wat we doen, hoe we werken, 

waar onze producten vandaan komen, 

de voedings waarden en wat er in de 

wokpan terecht komt.

Dedicated
Onze medewerkers zijn bevlogen en 

toegewijd. Ze krijgen training over 

alle producten, de bereidingstechniek 

en bovenal in het geven van de juis te 

ser v ice. Ze dragen met enthousiasme 

ons motto ‘Eat with your heart’ uit!

Social
We zoeken verbinding met onze klanten 

en de wijk waarin onze vestiging s taat 

en doen meerdere malen per jaar 

vrijwilligers werk in de omgeving. 

 

WE CARE!
EAT WITH YOUR HEART!



Herman, welke sauzen heb je voor 
WOK& bedacht?
“In totaal zijn dat er v ijf. De inspiratie 
komt uit de hele Oosterse wereld. 
Zoals een typisch Chinese zoet zure 
saus op basis van verse gember en 
Chinese pruimen. De Teriyakisaus is een 
klassieker uit de Japanse keuken met 
soja, mirin en bouillon als basis. Voor 
de groene curr y zijn kokos met frisse 
tonen van citroenblad en het hartige 
van v issaus als smaakmakers gebruikt. 
Dit is van origine een Thaise saus. 

Uit de Japanse keuken komt tevens de 
geroosterde sesamolie met daarin het 
krachtige, geroosterde sesamzaad. 
De Bombaysaus heeft Indiase root s en 
is een licht pikante saus op basis van 
tomaat.”

Hoe ben je te werk gegaan?
“De opdracht van WOK& was om origi-
nele en toegankelijke sauzen te maken 
met zo min mogelijk e-nummers, suiker, 
zout en onnatuurlijke smaak versterkers.  

Ik heb de meest bekende ‘evergreens’ 
onder de sauzen onder de loep 
genomen en ben toen met v ijf 
onderscheidende smaakprofielen aan 
de slag gegaan. Ik heb daar authentieke 
recepten van ver zameld en er 
ver volgens een moderne variant op 
gemaakt. Daar van heb ik proefsauzen 
gemaakt waarmee ik langs een aantal 
leveranciers ben gegaan. Dat betekent 
veel testen, meten en proeven. 
Uiteindelijk heb ik samen met het 
groot ste specerijenbedrijf van Europa 
de sauzen ont wikkeld die je nu kunt 
kiezen bij WOK&.”

Zijn de sauzen aangepast aan de 
Nederlandse smaak?
“Jazeker, maar zonder daarbij het 
oorspronkelijke smaakkarakter te ver-
liezen. Er is rekening gehouden met 
bepaalde eigenschappen zoals: niet te 
zuur, niet te zoet, niet te pikant, niet te 
bitter. Daarnaast zijn er zo min mogelijk 
suikers, zout en e-nummers gebruikt. 
We hebben qua smaak eigenlijk de 
gouden middenweg gekozen waardoor 
de sauzen zo toegankelijk mogelijk 
zijn voor iedereen. En als je toch wat 
pittiger wilt, dan kun je er los chilli  bij 
bestellen. De groene curr y, die eigenlijk  

 

van zichzelf pikant moet zijn, hebben 
we minder scherp gemaakt maar 
heerlijk aromatisch gehouden door 
citroenblad belangrijker te maken  
dan peper. In de teriyakisaus is  
tenslotte de bittere toon minder 
aanwezig door de sake weg te  
laten.“

Wat is je advies aan gasten?
“Het blijft een kwestie van smaak. Bij 
WOK& kun je zelf je topping kiezen 
bij je gerecht. Mijn advies in deze is vrij 
simpel: ga gewoon alle sauzen een 
keertje proberen. Verras jezelf!”

DE WOK& SAUZEN VAN HERMAN KLUKKERT:

“PROBEER GEWOON ALLE SAUZEN EEN KEER EN LAAT JE 
VERRASSEN DOOR DE ORIGINELE EN TOEGANKELIJKE SMAKEN”
Bij WOK& serveren we een vijftal sauzen die speciaal ontwikkeld zijn door chef-kok Herman Klukkert van VHC Jongens, Horeca 
totaalleverancier uit Oostzaan. Maar hoe maak je nu eigenlijk een lekkere woksaus? Herman gunt ons een kijkje in zijn sausjeskeuken.

Herman Klukkert
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Wereldhave is de ‘huisbaas’ van de 

nieuwe WOK& store in Heerhugo-

waard. “We zijn een Nederlandse, 
beursgenoteerde belegger in vast-
goed. We investeren in middelgrote 
winkelcentra in Noordwest Europa 
die dominant zijn in hun regio  
met een primair ver zorgingsgebied 
van tenminste 100.000 inwoners”, 

vertelt Floriaan Bilderbeek die bij  de 

vastgoedeigenaar mede verant woor-

delijk is voor het verhuurproces. Het 

biedt plaat s aan circa 140 winkels en 

horecagelegenheden en ver welkomt 

jaarlijk s circa 5,6 miljoen bezoekers. 

Het aanbod is zeer divers, van mode 

voor jong en oud tot supermark-

ten, vers winkels en ser v icewinkels.  

“De komst van WOK& vinden wij een 
mooie ont wikkeling. WOK& sluit goed 
aan bij de huidige trend van gezonde 
voeding. We zien een toename in de 
behoefte aan (kwalitatieve) horeca, 
wij ver wachten dat WOK& een 
positieve bijdrage levert en voor ziet 
in die behoefte. Mensen komen 
hier om boodschappen te doen, te 

winkelen en om bijvoorbeeld een kop 
koffie te drinken met vriendinnen. 
Het winkelcentrum moet een prettige 
plek zijn om te verblijven, moet je 
verrassen, inspireren en je verleiden 
om er te komen én te blijven. De 
unit van WOK& is volgens Bilderbeek 
s trategisch gelegen. Gasten kunnen 
bovendien voor de deur parkeren.”

WERELDHAVE BLIJ MET KOMST WOK&

‘WOK& SLUIT GOED AAN BIJ TREND 
GEZONDE VOEDING’
WOK& is een welkome aanvulling op het winkel- en horecabestand van winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Floriaan 
Bilderbeek, leasing manager van vastgoedeigenaar Wereldhave, verwacht dat de nieuwe fastservice formule een positieve 
bijdrage levert aan de groei van kwalitatieve horeca in het winkelcentrum.



             JOIN IN!

Nu je dit s tukje tek st aan het lezen  

bent, kan het haast niet anders dat 

je WOK& al eens op je smartphone  

voorbij hebt zien komen. WOK& Neder- 

land is actief op Youtube, Facebook 

en Instagram waarmee we vooral onze 

jongere gasten bereiken. Ter wijl  de 

eer ste WOK& store in Rotterdam nog 

geopend moest worden, bereikten onze 

pagina’s per bericht al meer dan 15.000 

Rotterdammers. Wij zijn er sinds het 

begin van overtuigd dat korte beelden 

meer zeggen dan duizend woorden. 

Door ons te volgen blijf je op de hoogte 

van onze ont wikkelingen, acties en 

maat schappelijke betrokkenheid. Daar- 

bij  v inden we het belangrijk dat we  

altijd bereikbaar zijn. Dus heb je een 

vraag of opmerking? Dan zien we je 

graag op social!  

Met een gerust hart neem je 
onze producten mee on the 
go of laat je ze bezorgen. 
Onze wokgerechten blijven 
meer dan een uur warm, 
terwijl de smaak en kwaliteit 
behouden blijft. 

We bezorgen in s tijl  met 

onze eigen Ser v ice Butlers. 

Duur zaam en gezond, op 

de elektrische fiet s. Door 

uit voerige training gaan zij 

goed voorbereid op de fiet s en 

brengen zij  zo snel mogelijk jouw 

bestelling. Zij  s taan tevens klaar 

voor al jouw vragen en bieden je, 

als je dat wilt, de mogelijkheid om 

achteraf nog een drankje te bestellen. 

Onze Ser v ice Butlers zijn het v isitekaartje 

van WOK&.

WAT EEN TOPTEAM!

MAAK KENNIS MET DE HELDEN VAN WOK& 
HEERHUGOWAARD
WOK& Bevlogenheid 
Onze medewerkers en franchisenemers hebben een flink portie bevlogenheid in huis. Ze worden er zelfs op geselecteerd! Daarom zijn 
ze in staat om elke dag optimaal onze producten te bereiden, te presenteren en jou van dienst zijn. Maak kennis met het enthousiaste 
WOK& team van Heerhugowaard. Stuk voor stuk toppers!

Leergierige Chloé  
Chloé is erg behulpzaam en houdt 

van aanpakken. Ze is erg s terk achter 

de kassa en voor ziet alle gasten van 

ant woorden op hun vragen. Ze wil 

graag alle werk zaamheden goed 

leren, waaronder het bereiden van alle 

producten zoals de wokgerechten en 

smoothies. 

Onze alleskunner Destiny
Destiny is een echte alleskunner. Van 

wokken tot smoothies maken en van 

kassa draaien tot schoonmaken. Wat 

er ook moet gebeuren, ze draait haar 

hand er niet voor om. Ser v ice en 

bevlogenheid s taan bij Destiny hoog in 

het vaandel. Wanneer er ruimte voor is, 

doet ze altijd iet s ex tra’s voor de gast. 

Zo bedient ze gasten aan tafel en s taat 

ze altijd zichtbaar klaar voor eventuele 

vragen en opmerkingen. Daardoor 

lopen alle gasten zeer tevreden de 

s tore weer uit! 

Voor Chicken Teriyaki kun je haar  

’s nacht s wakker maken. Ze is dol op 

deze heerlijke s tukjes malse kip met 

verse s tukken groente. Maar vergeet de 

saus niet! Destiny noemt het een ‘one-

of-a-kind’ teriyakisaus. Je proeft dat er 

weinig suikers, zout en e-nummers aan 

zijn toegevoegd. Een pure smaak, dat 

v indt ze heerlijk!

Altijd in voor een grapje: Thorsten
Thorsten is erg enthousiast over zijn 

baan. Hij v indt het supertof dat alle 

medewerkers bij  WOK& geen vaste 

taak hebben, daardoor blijven de werk-

zaamheden lekker dynamisch. Hij is een 

echte s feermaker en praat makkelijk 

met de gasten. Hij is altijd in voor een 

grapje, maar s taat ook klaar voor de 

wensen en vragen van de gasten. 

Achter de wok is Thorsten helemaal  

in zijn element. Al na een paar dagen 

wokken, kreeg hij er handigheid in en 

ging hij het s teeds leuker v inden. Hij 

s traalt plezier uit bij  alles wat hij  doet. 

Sweet & Sour Shrimp is zijn favoriete 

gerecht. De saus noemt hij ‘geweldig’ 

en in goede verhouding. De saus heeft 

een goede balans van zoet en zuur en 

is niet te s terk van smaak. “De meeste 
s weet & sour sauzen zijn vaak te zoet, 

met veel suiker. Maar bij  deze saus is 
de verhouding zoet en zuur simpelweg 
per fect!”

Cassius wil mensen blij en 
gelukkig maken
Cassius is een uniek persoon. Alles wat 

hij  doet, doet hij  met een lach op zijn 

gezicht. Hij s tapt ’s morgens vrolijk 

de zaak binnen en verlaat de zaak 

altijd weer minstens zo opgewekt. 

Cassius is zich hier van bewust en 

geeft aan waarom het zo belangrijk 

is: mensen moeten dingen doen die 

ze blij  en gelukkig maken. “Wanneer 
ik plezier heb in mijn werk, s traalt dit 
over op mijn collega’s en gasten. Dit 
maakt de dag vaak net iet s beter. 
Daarnaast wil ik een open uit s traling 
hebben, waardoor gasten makkelijker 
vragen aan me stellen. Ik voel me fijn 
wanneer ik een gast kan helpen,”  
Beef Teriyaki is zijn favoriete WOK& 

gerecht. Vooral de teriyakisaus noemt 

hij erg onderscheidend. Het is een 

per fecte aanvulling op het gerecht. 

Ook de verhouding tussen de beef, 

noodles, groente en saus en v indt 

Cassius uit s tekend.”Je proeft zoveel 
verschillende elementen, dit is mede 
doordat de sauzen niet te overheersend 
zijn in het gerecht.”

MEET THE SERVICE 
BUTLERSOCIAL MEDIA
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TOEGEVOEGDE WA ARDE

HET &-TEKEN VAN WOK& 

Bij WOK& bereiden we onze gerechten 

in de wok. Dank zij deze techniek 

bereiden wij in een aantal minuten, 

een heerlijk en gezond gerecht. Het 

&-teken in onze naam is alleszeggend. 

WOK& staat voor gezonde en eer-

lijke producten. Op dat v lak blijven  

wij ont wikkelen en innoveren. Het 

&-teken wijs t op alle toegevoegde 

waardes die WOK& aan haar gasten 

biedt:

& Vegan
Voor veganisten hebben wij verschil- 

lende opties. Zij  hebben de keuze uit 

ver schillende volledig veganistische 

wokgerechten, inclusief veganistische 

noodles op basis van zeewier. Een 

aantal van onze sauzen zijn veganistisch. 

Daarnaast hebben wij veganistisch ijs 

en zelfs veganistische bites. 

& Bowls
Ons assortiment bestaat uit een bonte 

parade van salades in allerlei smaken. 

Zoals de frisse teriyaki beef salad.  

Of de spic y chicken salad en de shrimp 

and sesame salad. En speciaal voor de 

groentelovers: ver y green. 

& Natural sauces
Al onze sauzen zijn minimaal in suikers 

en zout, en bevatten geen onnatuurlijke 

e-nummers! Voor elk gerecht en voor 

elke mond hebben we een bijpassende 

smaakmaker. Geïnspireerd op de 

Oosterse keuken zoals de Chinese  

zoet zure saus. Of de Teriyaki en de 

geroosterde sesam die Japanse root s 

heeft. De Bangkok saus op basis van 

tomaat bevat een v leugje Thailand. 

Dat maakt al onze sauzen werelds!

& Toppings
Onze gerechten zijn natuurlijk van 

smaak, maak je gerecht af met een 

topping wanneer je houdt van meer pit 

(sambal), zoet (ananas), een fris zuurtje 

(lime & mint), gebakken ui, kokos en/of 

cashewnoten. Natuurlijk genieten. 

& Sandwiches
Ook voor de lunch kun je bij  WOK& prima 

terecht. We ser veren onze broodjes 

met heerlijke, gezonde toppings met 

een v leugje A zië. Probeer onze Lime 

and Shrimp. Of ga voor Tempeh and 

Peanut. Meatlovers kiezen Teriyaki Beef 

of gaan voor Spic y Chicken. Alles op een 

licht verteerbaar en knapperig broodje. 

 

& Smoothies
Lekker fruitig en zonder toegevoegde 

suikers. Gezond en heerlijk! Dat zijn 

onze smoothies. Kies je favoriete 

ingrediënten en kleur! Wordt het 

Randy Red met paprika, tomaat, 

wortel, pastinaak en rode biet? Of 

Oerang Orange met wortel, paprika, 

knolselderij  en gember? Puff y Purple 

bevat bosbessen, aardbeien en 

frambozen en Goof y Green geeft je 

power. Met dank aan de spinazie, 

broccoli, pastinaak en appel.

& Healthy drinks
Naast smoothies en jus d’orange 

hebben we kokosdrankjes, natuurlijke 

ijs thee en verschillende waters.

Cheers, op je gezondheid!

WOK& HEERHUGOWA ARD BELEEFT SPETTEREND OPENINGSFEEST

WARM ONTHAAL VOOR GEZONDE 
GERECHTEN & DRANKJES
Met een zonovergoten en druk bezocht openingsfeest is WOK& Heerhugowaard op vrijdag 20 juli om 16:00 uur off icieel van start gegaan 
in Heerhugowaard. 

In de gloednieuwe winkel aan de 

Middenwaard 18 proefden gasten de 

gratis uitgedeelde wokgerechten en 

smoothies. De enthousiaste reacties  

over het concept en de gezonde 

producten waren niet van de lucht. 

“Dit is iet s wat we in Heerhugowaard 
écht hebben gemist!” Het v inden 

van personeel verliep soepel in 

Heerhugowaard. De meesten melden 

zich aan nadat ze de poster op de 

winkeldeur en de berichten op social 

media hadden gezien. “We hebben 
veel reacties gehad. Het concept 
waar gezond en A ziatisch eten een 
v itaal onderdeel van is, spreekt onze 
medewerkers én gasten aan vertelt 
franchisenemer Mike Cornelius.”

Bezorgen of afhalen
Vanaf zaterdag 21 juli  is WOK& dagelijk s  

geopend. Alle Heerhugowaarders zijn 

welkom om lekker te komen eten, onze 

maaltijden af te halen of te bestellen. 

“Wij bezorgen op elektrische fiet sen 
de maaltijden tot aan de voordeur. 
Door onze manier van verpakken, blijft 
een wokgerecht zeker een uur lang 
écht warm.“

Bij WOK& werken we met Aziatische en natuurlijke producten. Dit doen we op een open en eerlijke 
manier. Onze medewerkers zijn bovenal dedicated oftewel bevlogen. We geven om onze (leef)omgeving. 
Eat with your heart is ons motto!
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Waarom werk je graag bij WOK&? 
“Gewokt eten is bij  mij favoriet. Wat  
me aanspreekt in het concept van 
WOK&, is dat het om gezond eten 
gaat. Het is bovendien vegetarisch, 
veganistisch en suiker vrij.  Er is overal 
rekening mee gehouden, iedereen kan 
bij ons eten.”

Jij bent een echte foodie oftewel 
foodfan? 
“Jazeker. Dat komt doordat ik 
ont zettend veel van eten houd en 
echt alles uitprobeer. Het maakt niet 
uit wat het is. Ik s ta altijd open voor  

nieuwe plekken en gerechten. Op 
mijn Instagram account deel ik nieuwe 
eetplekken waar ik ben geweest.” 

Wanneer is je werkdag geslaagd? 
“Als we een goede omzet hebben 
gedraaid en alle klanten goed en naar 
tevredenheid zijn geholpen.”

Wat is jouw favoriete WOK& 
product? 
“Het beef teriyaki broodje. Het is 
zo smaak vol en super vers. Van de 
teriyakisaus ben ik bovendien een 
groot liefhebber.“

GAST VROUW YAGMUR KESEN IS FAN VAN GEWOK T ETEN

‘IEDEREEN DIE GEZOND WIL ETEN, IS WELKOM 
BIJ WOK&’
Yagmur Kesen ontvangt in WOK& Heerhugowaard alle gasten. Ze is een echte foodie en houdt van aanpakken. Daarom is WOK& haar op 
het lijf gesneden. Het mooie aan het concept vindt ze dat iedereen die gezond wil eten, terecht kan bij WOK&: dus ook als je suikervrij , 
vegetarisch of veganistisch bent. “Mijn wens voor de toekomst is dat WOK& succes en bekendheid krijgt.”

FRANCHISENEMER VAN WOK& HEERHUGOWA ARD MIKE CORNELIUS:

‘WOK& IS EEN PERFECTE COMBINATIE VAN 
SNELLE SERVICE EN GEZONDE VOEDING’
Samen met gastvrouw Yagmur Kesen, vormt Mike Cornelius het gezicht van de nieuwe WOK& store in Heerhugowaard. De jonge 
ondernemer heeft heel veel zin om iedereen te ontvangen in ‘dit waanzinnige concept’.

Naam:  Yagmur Kesen

Leeftijd: 24 jaar

Woonplaats:  Zaandam

Hobby’s:  eten en shoppen

Werkervaring:  vanaf haar zeven-

tiende werk zaam in de horeca. 

Onder meer als leidinggevende bij 

McDonald’s. 

Motto: Hard work pays off!

Franchisenemer Mike Cornelius werkte tot voor 

kort als formulemanager bij  schoolcateraar Cormet 

en als eigenaar van een partycateraar. “Dat was 
een beetje een uit de hand gelopen hobby. Al snel 
s tond ik volgeboekt met de allerleuk ste partijen.” 

Heerhugowaard en de regio Noord-Holland zijn geen 

onbekend terrein voor Mike. “Ik kom hier uit de  
buurt. Ik heb op het Horizon College facility 
management gevolgd.” Mike is ondernemend en  

heeft grote passie voor horeca. Het voelt voor hem 

goed om in Heerhugowaard de t weede WOK&-store  

te openen.

Wat spreekt je aan in het concept van WOK&?
“Gezonde fast ser v ice is er in Nederland nauwelijk s. 
Alles wat ‘snel’ is, is meestal ongezond. Wij v inden het 
hoog tijd om het anders te doen. Een gerecht s taat 
bij  ons binnen 2 minuten bij je op tafel. Bereid met 
alleen maar eerlijke en heerlijke producten zonder dat 
er geknoeid is aan de basis. Dat is toch een feestje! 

En oh ja, we komen het ook graag bij je thuis brengen. 
We hebben hele toffe bezorgers in dienst!”

Wie is jullie doelgroep in Heerhugowaard?
“Bij ons is iedereen welkom, wij richten onze pijlen 
niet op alleen de jeugd, t weeverdieners of gezinnen. 
Het is juis t leuk als er verschillende doelgroepen in 
onze s tore zijn. Dat zorgt voor dynamiek. Daarnaast 
zijn s teeds meer mensen, van jong tot oud, bewust 
bezig met wat zij  dagelijk s consumeren. Daar spelen 
we op in.”

Hoe gaan jullie de gasten ontvangen?
“Net als onze gast vrouw Yagmur, ben ik van nature 
uiterst vriendelijk en behulpzaam. We ver wachten dat 
mede door onze hospitality veel gasten zullen terug 
keren.”

Wat verwacht je van WOK& Heerhugowaard?
“Dat we een te gekke winkel neer zetten. Onze 
bezoekers zullen snel weten wat de waarden van WOK& 
zijn. Het gaat namelijk om meer dan alleen wokken. 
Het &-teken in de naam, wijs t op onze toegevoegde 
waarde. Bij  onze maaltijden ligt de focus op het 

zoveel mogelijk voldoen van de duur zaamheidsnorm, 
het vermijden van onnatuurlijke e-nummers en het 
beperken van suikers en zout. De combinatie tussen 
snelle ser v ice en gezonde voeding past dus per fect 
binnen the way of life van WOK&.”
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 Wat zijn ‘veganproducts’?
“Al onze producten zijn 100% plant-
aardig. Daarnaast s treven wij ernaar 
dat al onze merken ook palmolievrij  zijn. 
Wij leveren plantaardige ver vangers 
voor kaas, ei, melk, broodbeleg, v lees 
en v is. Zo hebben we bijvoorbeeld;  
slagroom, plakjes worst, nugget s, ham- 
burgers, garnalen, shoarma en eigeel, 
snoep, chocolade, ijs, enzovoort.”

Wat maakt jullie producten 
bijzonder?
“Onze producten zijn allemaal zonder 
dierlijke ingrediënten en dus beter voor 
dier, mens en milieu. 

De meeste van onze producten worden 
bereid met duur zame ingrediënten. De 
maker s hier van hebben veel liefde en 
passie voor hun product.“

Voor wie zijn die producten 
bestemd?
“Onze groot ste doelgroep zijn de 
flexitariërs. Dit zijn mensen die een paar 
keer per week geen dierlijke producten 
eten. Daarnaast vormen mensen met 
een lactose-intolerantie of met een 
bepaalde geloofsovertuiging (bijvoor- 
beeld mensen die halal eten), vegetariërs 
en veganisten de afnemers.” 

Wat vind je van WOK&?
“De filosofie van WOK& spreekt 
ons erg aan. De maat schappelijke 
betrokkenheid die WOK& nastreeft, 
levert een bijdrage om de wereld een 
s tukje beter te maken. Dat is bij  vegan 
voedsel ook zo. Het is zelfs de reden 
waarom wij ons bedrijf hebben opgezet. 
In de filosofie van WOK& kunnen wij 
ons helemaal v inden.“

Hoe passen jullie producten 
daarin?
“Onze producten zijn 100% plantaardig/
vegan en goed voor mens, dier en 
milieu. Dit sluit naadloos aan op de filo-
sofie van WOK& als het gaat om gezond 
eten en het maat schappelijk belang.”

Proeven jullie zelf jullie producten?
“Jazeker. Sterker nog, als wij zelf 
producten niet lekker v inden, bieden 
we ze niet aan bij onze klanten want 
dan kunnen we het niet verkopen. 
Naast vegan, is de smaak een belangrijk 
uitgangspunt voor onze doelgroep.“

Welk vegan product beveel je aan?
“Eigenlijk alles wat ze bij WOK& bereiden 
in de pan met de groene s teel. Al onze 
producten zijn heerlijk!”

ROSELL A VAN KUIJEN VAN VEGAN XL:

’SAMEN MET WOK& MAKEN WE DE 
WERELD EEN STUKJE BETER’
Groene, gezonde en duurzame producten staan hoog in het vaandel bij WOK&. We hebben een brede range van 100 procent ‘veganproducts’ 
opgenomen in ons assortiment. Vegan XL is onze hofleverancier. Rosella van Kuijen van Vegan XL vertelt er meer over.

Elk product heeft bepaalde kenmerken 

en die vragen om een specifieke 

bereiding. Daarom hebben ze ook een 

eigen pan. Dat voorkomt ver warring. 

We hebben dus een kleurcodebeleid. 

Aan de s teel van onze wokpannen, 

kun je zien wat onze medewerkers 

voor jou aan het bereiden zijn. Want bij 

WOK& zijn we open en eerlijk over onze 

bereidings wijze. Voor veganistische  

maaltijden grijpen we naar de wokpan 

met een groene steel. Heb je kip besteld?  

Dan bereiden we deze in een pan 

met een gele s teel.

 

Voor v is komt er een wokpan met een 

blauwe steel aan te pas. Zie je een  

roze s teel? Dan wokken we in deze  

pan jouw varkens vlees. 

Bij  vegetarische gerechten is de s teel 

van de wokpan wit. Let er maar eens 

op bij je volgende bezoek aan WOK&. 

Heb je vragen? Stel ze gerust aan onze 

medewerkers. Wij s taan er open voor!

WOKKEN MET BELEID

WAAROM ONZE PANNEN EEN GEKLEURDE 
STEEL HEBBEN
Bij WOK& gaan we zorgvuldig om met onze ingrediënten. Zo ook 
bij het bereiden van vis, vlees en groenten in de wok. We scheiden 
heel bewust! 

Speciaal voor veganisten en 

voor iedereen die graag bewust, 

eerlijk en natuurlijk wil eten en 

leven, heeft WOK& een brede 

range veganistische producten 

in haar s tore. Zoals veganistische 

wokreepjes, garnalen en nugget s. 

Maar ook ijs van hele bijzondere 

kwaliteit. 
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Oprichter Piet van der Moolen maakt al 

ruim een halve eeuw de beste noodles 

van Nederland. Veel Chinese restaurant s 

‘z weren’ bij  deze ‘tai ming’, wat in 

het Chinees ‘beste noodles’ betekent. 

Nog steeds komt de ‘oude baas’, 

die inmiddels de 80 is gepasseerd, 

controleren of de productie van de 

noodles naar kwaliteit s wens verloopt. 

De eerste machine voor het maken 

van de mie heeft Piet van der Moolen 

zelf ont wikkeld. Met de hulp van zijn 

DE BESTE NOODLES VAN NEDERLAND
Om onze smakelijke wokgerechten te bereiden, kopen we de beste ingrediënten in. Een goed voorbeeld zijn onze noodles. Die worden 
geheel op ambachtelijke wijze gemaakt door Van der Moolen Foodgroup uit Enschede. 

SMOOTHIES ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS

Chinese s tief vader, die een Chinees 

restaurant runde, ont stond zo het 

succesrecept voor de beste bami van 

Nederland. De beste tar webloem, 

gedegen productkennis en de per fecte 

techniek zijn daar voor de ingrediënten.

Dus ook voor de lekkerste Noodles van 

Nederland moet je bij  WOK& zijn!

De v itamines spatten bijna uit onze 

smoothies! Bij  WOK& krijg je vers 

gemix te smoothies van fruit of groente. 

Deze bevatten geen toegevoegde 

suiker s en zijn daardoor gezond en 

vooral ook superlekker. Met behulp 

van een basissap mixen we onze WOK& 

smoothies volgens het Fresh Fruit 

E xpress-concept. Aan de sap voegen 

we de beste geselecteerde groenten 

en per fect rijp fruit toe. In maximaal 35 

seconden staat jouw gekozen smoothie 

voor je neus. 

Deze drankjes zijn niet alleen zonder 

toegevoegde suikers, ze bevatten 

ook weinig calorieën: zo’n 140 

tot 160 calorieën voor een glas 

groentesmoothie van 400 ml. Bij  de 

fruit smoothie ligt dat iet s hoger op 

160-200 calorieën. Vegalekker!

WOK& MA ATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

BIJDRAGEN AAN HET WIJK- EN WIJGEVOEL
Met onze winkel voelen wij ons 

nauw betrokken met de wijk waar 

we te v inden zijn. Dus ook in 

Heerhugowaard willen we bijdragen 

aan het wij(k)gevoel, onze klanten 

kennen en iet s terug doen voor de 

wijk. Daarom zet ons team zich in 

voor lokale, sociaal maat schappelijke 

doelen op het gebied van sport, 

cultuur en zorg. Heb jij  een idee hoe 

we kunnen helpen? Laat het ons 

weten! 
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Bellen kan ook: 072 531 68 26

W O K  M E A L S
B A S ES T E P  1 S I Z ES T E P  2 T O P P I N G SS T E P  3

Noodles | Rice | Salad Medium | Large (+ 2.00) Cashew | Onion | Pineapple
Sambal | Cocos | Lime & Mint

B E E F  T E R I YA K I

C H I C K E N  T E R I YA K I

G R E E N  C U R RY  C H I C K E N

B E E F  B A N G KO K

S W E E T  &  S O U R  C H I C K E N

R O A S T E D  S E S A M E  C H I C K E N

Biefstuk | rode en gele paprika | bosui |  spit skool |  rode ui |  teriyakisaus

Kipfilet |  rode en gele paprika | bosui |  spit skool |  rode ui |  teriyakisaus

Kipfilet | broccoli | champignons | rode ui | peulen | spitskool |  groene curr ysaus

Biefstuk | broccoli | champignons | rode ui | peulen | spitskool | Bangkoksaus

Kipfilet |  rode en gele paprika | bosui |  spit skool |  rode ui |  zoet zure saus

Kipfilet | rode paprika | babymais | rode ui | courgette | spitskool | sesamsaus

C H I C K E N   7. 8 0

B E E F   8 . 8 0

P O R K   7. 8 0

B A B I  PA N G A N G

Varkens vlees |  rode en gele paprika | rode ui |  spit skool |  rode ui |  zoet zure saus

S W E E T  &  S O U R  S H R I M P

S H R I M P  B A N G KO K

Garnaal |  rode en gele paprika | bosui |  spit skool |  rode ui |   zoet zure saus

Garnaal |  rode paprika | babymais |  rode ui |  courgette | spit skool |  Bangkok saus

S H R I M P   8 . 8 0  

S W E E T  &  S O U R  F I S H

G R E E N  C U R RY  F I S H

Witvis | rode paprika | babymais | rode ui | courgette | spitskool | zoetzure saus

Wit vis | broccoli | champignons | rode ui | peulen | spit skool | groene curr ysaus

F I S H   7. 8 0

G A D O  G A D O

T E M P E H  C U R RY

Tempé | broccoli |  champignons | rode ui |  spit skool |  peulen | gekookt ei |  satésaus

Tempé | rode paprika | babymais |  rode ui |  courgette | spit skool |  groene curr ysaus

G R E E N S   7. 8 0

S W E E T  &  S O U R  V E G A N  S T R I P S

100% plantaardige reepjes |  rode en gele paprika | rode ui |  bosui |  spit skool |  zoet zure saus

V E G A N  S T R I P S  S E S A M E

100% plantaardige reepjes | rode paprika | babymais | rode ui |  courgette | spit skool |  sesamsaus

V E G A N   8 . 8 0

S W E E T  &  S O U R  S E A  V E G A N

100% plantaardige garnaal |  rode en gele paprika | rode ui |  bosui |  spit skool |  zoet zure saus

S E A  V E G A N  S E S A M E

100% plantaardige garnaal | broccoli | champignons | rode ui |  peulen | spit skool |  sesamsaus

0 .7 5

A S I A N 
S A L A D   3 . 5 0

F R U I T 
S A L A D  4 . 0 0

Kleine gemengde 
salade

Frisse fruitsalade met appel, 
meloenmix en ananas 

E D A M A M E  
3 . 5 0

Japanse sojaboontjes 
met grof zeezout

S T I R - F RY
V E G G I E S   4 . 0 0

Portie gewokte groenten 
(200 gram)

S I D E  D I S H E S

B I T E S

V E G A N  N U G G E T S   4 . 0 0 T O R P E D O 
P R AW N S   4 . 5 0

S A M O S A   3 . 0 0

4 knapperige veganistische bites
3 s tuk s crunchy 
garnalen

C H I C K E N  S ATAY   4 . 5 0
2 stuks geroosterde kipsaté van 
kippendijen

V I E T N A M E S E 
 S P R I N G R O L L S   3 . 5 0

C H I C K E N 
N U G G E T S   3 . 5 0

3 stuk s knapperige groente loempia’s

4 krokante kipfilet-
s tukjes

7 s tuk s vegetarische 
curr y bites

M I N I 
S P R I N G R O L L S   3 . 0 0

7 stuk s vegetarische 
mini loempia’s

ICE TEA & SMOOTHIES

REDDY FOR TODAY

TROPICALL ME BABY

Framboos, aardbei, 
appel en mango

Aardbei, banaan, appel en mango

Y’ELLO THERE

Ananas, appel en mango

PINK MANGOO

Framboos, appel en mango

OERANG ORANGE

GOOFY GREEN

Knolselderij, paprika, wortel, 
gember, appel en mango

Spinazie, broccoli, 
pastinaak, appel en mango

S I Z E  Medium 300 ml 4.00 | Large 400 ml 5.00

D I V E R S E  G E KO E L D E  D R A N K E N

I C E  T E A  L E M O N   4 . 0 0 Ver frissend en dorstlessend

S A N D W I C H E S

T E R I YA K I  B E E F   4 . 5 0

T E M P E H  A N D  P E A N U T   4 . 5 0

Knapperig broodje met frisse salade, 
komkommer, wortel en biefstukreepjes 
gewokt in teriyakisaus

Knapperig broodje met frisse salade, 
komkommer, wortel, gekookt ei, tempé en 
pindasaus

S P I CY  C H I C K E N   4 . 5 0

L I M E  A N D  S H R I M P   4 . 5 0

Knapperig broodje met frisse salade, 
komkommer, wortel, ver se kruiden en 
kipfilet s tukjes gewokt in Bangkok saus

Knapperig broodje met frisse salade, 
komkommer, wortel, rode ui, munt en 
garnalen gewokt in sesamsaus 

B O W L S

T E R I YA K I  B E E F   7. 5 0 S P I CY  C H I C K E N   7. 5 0

S H R I M P  A N D  S E S A M E   7. 5 0 V E RY  G R E E N   7. 5 0

Frisse salade met biefstukreepjes gewokt 
in teriyakisaus met verse limoen, munt, 
koriander en sesam

Frisse salade met pikante kipfiletstukjes  
gewokt in Bangkok saus met verse limoen, 
munt, koriander en seroendeng

Frisse salade met garnalen gewokt in 
sesamsaus met verse limoen, munt,  
koriander en sesam

Frisse salade met gewokte groente, 
gebakken uitjes, rijs t met verse limoen, 
munt en koriander

K I D S 
M E A L S

B A S E Rice | Noodles

S W E E T  &  S O U R  N U G G E T   5 . 0 0 C H I C K E N  S ATAY   5 . 0 0

Kinder wok met gefrituurde kipfilet s tukjes in 
zoet zure saus, fruit salade en kinder speeltje 

Kinder wok met kipfilet s tukjes in saté- 
saus, fruit salade en kinderspeeltje

SLECHT WEER? 
LEKKER LUI?

wok-and.com


