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Cranberry paté
Heerlijk zacht romig en rijkelijk gevuld.

Nu bak 2kg                     € 15.55/stk

Veggie hotdogs (±90gr)
100% vegetarisch en naast het 
snackmoment ook te gebruiken
op de BBQ of als spies met
paprika en ui

Nu                       € 16.25/kg

Gebr. amb. fricandeau 
Lekker mager en fris van smaak.

Nu                                        € 11.60/kg

Geldig week 25 & 26
17 juni t/m 28 juni 2019

Parijzer boterhamworst
Onwijs lekker en puur ambachtelijk bereid.

Nu                                       € 5.60/kg

Dagverse kiploempia’s
Rijkelijk gevuld met verse stukjes kip en 
taugé. Ideaal om als pakket te verkopen 
met de Rimboe Vietnamese loempia 
saus á 500ml.

Nu 19x190gr                € 23.50/krat

Runderrookvlees Dikbil
Authentiek gezouten en gerijpt.

Nu                                        € 18.50/kg

”Spec aal anbevolen
i a

”

” p aa  nbevo en
S eci l aa l ”

Serranoham blok half
Een ware traktatie en met meloen. 

Nu                                          € 17.65/kg

Ananassalade
Uitermate fris en lekker.

Nu bak 1kg of tray 6x150gr   10% korting 

a”Specia l aanbevolen”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”

Focaccia Oregano Zeezout
Bereid uit zuiver natuurlijke grondstoffen 
en een ambachtelijke bereiding.

Nu doos 3x3x545gr                € 24.15/ds
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Een assortiment om u te onderscheiden in de steeds breder wordende 
BBQ markt, is ons dagvers vervaardigde concept van BBQ spiesen.
Dit concept wordt bereid uit enkel dagverse grondstoffen als bijvoorbeeld
droog geslachte kipfilet, verse groenten & fruit en zeer smakelijk en met
zorg geselecteerde marinades.

Het dagverse concept van BBQ spiesen omvat de soorten:
* Groenten champignon spies                                                                10x70gr
* Kip Piri Piri spies                                                                                20x70gr
* Kip italo spies (met kleine cherry tomaatjes)                                      20x100gr 
* Boeren kipspies (met champignons en mager spek)                           20x100gr
* Kip globe spies (uit zuiver kipgehakt)                                                20x85gr
* Kip Hawaï spies                                                                                  25x85gr
* Kipfilet saté                                                                                         50x60gr
* Kipsaté (dijvlees)                                                                                50x60gr
* Kip op stok spies hot                                                                           25x80gr
* Kip op stok spies pesto                                                                        25x80gr
* Kip shaslick                                                                                         20x100gr
* Varkenshaas saté                                                                                  20x100gr
* Varkenshaas saté                                                                                  50x50gr
* Varkenshaas shaslick                                                                           20x100gr
* Ossenhaas pommodori spies                                                               20x100gr
* Ossenhaas Black Tyger garnalen spies                                               10x100gr
* Ossenhaas Black Tyger garnalen spies                                                50x50gr

 
 
 

Restaurants houtskool

€ 13.25/zak

De perfecte houtskool voor de BBQ. Gaat langer mee dan regulier houtskool,
geeft nagenoeg geen rookontwikkeling en geeft ook geen oliedampen af aan 
uw met zorg gekozen BBQ assortiment.

Nu zak 10kg                        

v n
”Speciaal aanbe ole !”

”Let’s BBQ en maak van elk

xe amenfeest een onvergetelijk festijn!”

aa nbe o en!
”Speci l aa v l ”

Pastasalade met beenham & pastasalade met gerookte kip
Rijkelijk gevuld en echt een aanrader voor in uw BBQ concept.
Verkrijgbaar in:

Emmer 2.5kg                      

Bak 750gr                           

Tray 6x150gr                      

€ 13.85/stk
€   4.25/bak
€   6.95/tray
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