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”Pa é peci li eite ”
t s a t n

Cremeux paté
Exclusief voor ons bereid!
Vol van smaak.
Vraag ook eens naar ons 
“de Bourgondiër” specialiteiten “paté van de 
maand” concept bij uw verkoopadviseur.

Nu 1.9kg                         € 16.65/stk

Ananassalade
Zomerfris en erg lekker.
Een aanrader voor uw saladeassortiment
Nu bak 1kg of 6x150gr

10% korting
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”Uit on  traiteur assorti ent

Kruidencrème 
Heerlijk zachtromig en ideaal geschikt voor
het vullen van vlees of ter verrijking van
een belegd broodje. 

Nu 3750gr of 6x150gr 10% korting

Amb. Gebraden kiprollade
Piri Piri & naturel, uitermate smaakvol.

Nu                                        € 10.95/kg

Geldig week 27 & 28
2 juli t/m 13 juli 2018

Mortadella Etrusca
Als u de meest lekkere mortadella wenst te verkopen.

Nu                                                 € 8.50/kg

Salame spianata Romana
Voor een heerlijke antipasta schotel.

Nu                                         € 14.95/kg

Bake-Off grillworst
Mexicaanse & Italiaans
Kant en klaar gekruid.

Nu                                        € 6.80/kg

Filet américain “Luiten” 
Bereid uit enkel dagvers Nederlands rundvlees.

Nu bak 1kg                                   € 9.10/kg

a nbe o e
”Specia l aa v l n”

Pancetta coppata Levoni
Ideaal voor een antipasti schotel.

Nu                                                 € 13.70/kg
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Italiaanse bollen
Met een vleugje oregano.

Nu doos 36x150gr                                                                   € 12.65/ds

Tortilla flour 25cm
Mooie stevige bodems ter bereiding van
diverse culinaire lekkernijen.

Nu doos 8x18st                                                                       € 29.85/ds
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”Lekk r belegge !”

P n te a che a n l

” a et ri  S p v n Gi ke !”

Focaccia met mager rookspek, uien en kaas
Exclusief voor ons ontwikkeld na het waanzinnige succes van 
de Focaccia oregano zeezout.
Ambachtelijk bereid uit prachtige grondstoffen en de fijne kneepjes
van onze meesterbakker.
Verrijkt met knapperig gebakken mager rookspek, verse ui ringetjes 
en natuurgerijpte jong belegen kaas.
Heerlijk als snack op een gezellige zomeravond of bij de BBQ-party.

Nu doos 9 stuks                                                                 € 31.80/ds
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