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Diepvriesvoorgerechten of snacks

• Aardappelpuree
Als voorgerechtje of snack? Als
hoofdschotelcomponent vergezeld
van een lekker groenteslaatje?
U kiest zelf maar …
Onze kaas- , garnaal- en kipkroketten zijn kwalitatieve producten
die met respect voor de Belgische
smaken zijn ontwikkeld. Naast de
traditionele kroketten hebben we ook
een croque-monsieur, nog zo’n
klassieker in de Belgische keuken.
Of verkiest u liever een ovenheerlijke pizza? Van origine niet
Belgisch maar wel volledig
ingeburgerd.

• Kaas-,
garnaal- en
kipkroketten
• Pizza
• Broodjes
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KROKETTEN

PIZZA

KAASKROKET

PIZZA MARGHERITA

friteuse: bakken in olie of vet van 180 °C

heerlijke pizza met tomatensaus en mozzarella,
voorgerezen en voorgebakken,
doorsnede 29 cm

per karton van 24 stuks
van 50 g

per 12 stuks van 400 g
40.22.3296

40.60.3349

KIPKROKET
friteuse: bakken in olie of vet van 180 °C

BROODJES

CROQUE-MONSIEUR

per karton van
24 stuks van 50 g
40.60.3350

ROZE GARNAALKROKET
25 % garnalen. Friteuse: bakken in olie of vet van 180 °C.

per karton van
24 stuks van 95 g
40.60.3378

ASSORTIMENT MINIBROODJES
broodje met sesamzaadjes, broodje met maanzaadjes,
boerenbroodje, alpenbroodje, zwartewoudbroodje

per karton van
24 stuks van 50 g
40.60.3351

GRIJZE GARNAALKROKET
18 % garnalen. Friteuse: bakken in olie of vet van 180 °C.

per karton van
24 stuks van 50 g
40.60.3352
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per karton van
225 stuks van 35 g
40.12.3959
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AARDAPPELPUREE

Aardappelproducten

heerlijke, authentieke, smeuïge aardappelpuree

Elke hoofdschotel bevat een zetmeelcomponent en de aardappel is één van
onze meest gewaardeerde ingrediënten
daarvoor. Van de “pommes duchesse”,
via de traditionele aardappelkroket
of –nootjes tot een heerlijk smeuïge

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3203

aardappelpuree, waarmee u creatief aan
de slag kan … we hebben het allemaal.

AARDAPPELNOOTJES
mooie kleine ronde nootjes, krokant en zacht

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3204

HERTOGINNENAARDAPPELEN
heerlijke pureetorentjes om uw gerechten een feestelijke toets te geven

• Aardappelpuree
• Aardappelkroketjes, -nootjes,
pommes duchesse
...

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3205

DENNENAPPELS
heerlijke, krokante dennenappels op basis van een zachte puree

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3207

AARDAPPELKROKETTEN
heerlijke kroketten op basis van een smeuïge puree

per 4 zakken van 2,5 kg
40.18.3206
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Orloff sunny
side up

INGREDIENTEN VOOR 100 PERSONEN

BEREIDING

06.31.6073

Voorgegaard varkensgebraad B

Snijd het gebraad met de snijmachine in sneetjes. Leg op

06.98.1144

Grillham: 100 sneetjes

het eerste sneetje de ham en dan de kaas. Bedek met nog

05.44.6051

Jonge Gouda: 100 sneetjes

een sneetje varkensgebraad. Plaats in een voorverwarmde

42.04.0016

Eitjes: 100 stuks UV

oven om zachtjes op te warmen tot de kaas gesmolten is.

09.09.1003

Vloeibare boter: 500 g

Breng de demi glace met de room aan de kook en voeg er

29.01.1161

Demi-glacesaus: 5 l

de porto bij. Laat dit inkoken tot de gewenste dikte. Snijd

04.41.6079

Room 40 %: 1,2 l

de champignons in 4 en bak deze bruin in de boter. Voeg

47.01.1091

Porto, rood: 250 ml

ze daarna bij de saus en kruid eventueel nog met peper

42.61.1687

Champignons: 2,5 kg UV

en zout. Frituur de aardappelnootjes. Bak juist voor het

33.11.1121

Peper en zout

serveren spiegeleitjes en leg deze boven op het orloffvlees.

40.18.3204

Aardappelnootjes: 13 kg DV
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FILETS & GEPORTIONEERDE FILETS

Diepvriesvis

KOOLVISFILET
Nog steeds één van dé voltreffers in ons
Rico PROFESSIONAL-gamma. Onze diepvries

graatloos, porties van ± 80/100 g.
Deze porties hebben een typisch donkere kleur en
kunnen gemakkelijk klaargemaakt worden
in de oven, de combisteamer of de pan.

visproducten worden elk jaar nauwkeurig
geselecteerd uit een ruim aanbod.
Wij bieden u steeds de beste producten aan
voor de grootkeuken, in de juiste portionering

B, per karton van 5 kg
40.40.3152

én kwaliteit (graatarm–graatloos) en met
maximaal 10 % glaçage.
JAVA gaat volop voor producten waarbij u,
via het MSC–label, de garantie heeft dat de
visvangst via goed beheerde en duurzame
visserij verloopt.
Het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis
en heeft als doel de invloed van het kweken
van vis op het milieu te verlagen.

KOOLVISFILET
graatloos, deze porties hebben een typisch donkere kleur
en kunnen gemakkelijk klaargemaakt worden
in de oven, de combisteamer of de pan.

per karton van
33 stuks van 150 g
40.40.3171
per karton van
25 stuks van 200 g
40.40.3172

Het keurmerk heeft regels voor minder
antibioticagebruik, duurzaam visvoeder
en betere arbeidsomstandigheden voor
het personeel.

KOOLVISHAASJE
graatloos, porties van ± 140/160 g.
Deze porties hebben een typisch donkere kleur en
kunnen gemakkelijk klaargemaakt worden
in de oven, de combisteamer of de pan.

per karton van
33 stuks van 150 g
40.40.3174

• Filets &
geportioneerde
filets
• Blokjes & plankjes
• Gepaneerd,
gebakken &
voorgegaard

KABELJAUWFILET
graatloos, porties van ± 140/160 g. Atlantische origine.
Mooie witte filets met een stevige structuur.
De filet valt na het garen mooi in schubben
uit elkaar. Gemakkelijk klaar te maken
in de oven, combisteamer of de pan.
Afwerken met wat dille en
een schijfje citroen.

per karton van 33 stuks
van 150 g
40.40.3100

KABELJAUWHAASJE
graatloos, porties van ± 170/220 g. Atlantische origine.
Het beste stuk van de vis: het haasje!
Dit product heeft een stevige structuur
en is mager en gezond.

per karton van 5 kg
40.40.3170
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KABELJAUWHAASJE

PANGASIUSROLLETJES

graatloos, Atlantische origine. Het beste stuk van de vis: het haasje!
Dit product heeft een stevige structuur
en is mager en gezond.

graatloos, porties van ± 40/60 g.
Een gemakkelijk te verwerken filet die goed
tot zijn recht komt met een smakelijke saus.
Mooi wit vlees en zeer mager.

per karton van
50 stuks van 100 g
40.40.3173
per karton van
28 stuks van 177 g
40.40.3175

KABELJAUWFILET
graatloos, porties van ± 100/120 g.
Atlantische origine. Het beste stuk van
de vis: het haasje! Dit product heeft
een stevige structuur en is
mager en gezond.

per karton van
100 stuks van 50 g
40.40.3177

OPGEROLDE SCHAR
MET ZALM
graatloos, porties van ± 60/70 g.
Een overheerlijke combinatie van puur vis
met een typische smaakbeleving.
Gemakkelijk klaar te maken in
de oven, combisteamer of de pan.
Voor afwerking kruiden naar smaak.

B, per karton van
50 stuks van 100 g

per karton van 5 kg

40.40.3180

40.40.3092

KABELJAUWFILET

OPGEROLDE SCHARFILET

graatloos, porties van ± 160/180 g.
Atlantische origine. Het beste stuk van
de vis: het haasje! Dit product heeft
een stevige structuur en is
mager en gezond.

graatloos, porties van ± 50/80 g.
Mooie witte filets met een typische smaak en
een zachte afbijt. Gemakkelijk klaar te maken
in de oven, de combisteamer of de pan.

per karton van
29 stuks van 150 g

per karton van 5 kg
40.40.3093

40.40.3181

PANGASIUSFILET

VISSERSPOTJE

graatloos, ± 170/225 g.
Een gemakkelijk te verwerken filet die goed
tot zijn recht komt met een smakelijke saus.
Mooi wit vlees en zeer mager.

graatarm: kabeljauw, Alaska pollak, koolvis,
nijlbaars en Kaapse heek

per karton van 5 kg

per karton van
10 stuks van 1 kg

40.40.3169

40.40.3098

PANGASIUSFILET

PLADIJSFILET

graatloos, porties van ± 140/160 g.
Een gemakkelijk te verwerken filet die goed
tot zijn recht komt met een smakelijke saus.
Mooi wit vlees en zeer mager.

zonder vel, graatloos, porties van ± 70/130 g.
Pladijs is een platvis en heeft een ‘bovenkant’ en een
‘onderkant’. Na het zorgvuldig fileren worden
beide ‘kanten’ terug op elkaar gelegd.
Zo komt men tot een ‘dubbeldekker’filet. Deze zijn mooi wit van kleur
en hebben een typische smaak.

per karton van
33 stuks van 150 g

per karton van 5 kg

40.40.3176

40.40.3154

8

KAAPSE HEEKFILET
graatloos, porties van ± 140/160 g.
Kaapse heek wordt gevangen in de koude
wateren ter hoogte van Zuid-Afrika. Deze visserij
wordt door MSC erkend als een duurzame
visserij die instaat voor het behoud
en de verzorging van de visgronden.
Eenvoudig te bereiden in de
oven, de combisteamer of de pan.

per karton van 5 kg
40.40.3155

ROODBAARSFILET

ZALMFILET

graatloos, zonder vel, porties van ± 110/130 g.
8 minuten pocheren op een zacht vuurtje ofwel
20 à 25 minuten in de oven op 200 °C.

graatloos, Atlantische zalm wordt met uiterste zorg gekweekte in de typische
fjorden van Noorwegen en Chili. Ze worden zorgvuldig gefileerd, ontdaan van graten
en precies geportioneerd. Zalm is karakteristiek van smaak, de structuur blijft
na het garen stevig maar toch zacht en sappig, de kleur is mooi roze.
Gemakkelijk klaar te maken in de oven, de combisteamer of de pan.

per karton van 5 kg
B, per karton van 5 kg
40.40.3202

HOKI NATUUR
graatloos, porties van ± 140/160 g.
Heerlijke hokifilet uit de koude wateren rond Nieuw-Zeeland.
Deze visporties zijn mooi wit van kleur, blijven stevig
na het garen en hebben een typische smaak.
Gemakkelijk klaar te maken in de oven,
de combisteamer of de pan.
Afwerken met kruiden naar smaak.

per karton van 5 kg

porties van ± 90/110 g
40.40.3083
porties van ± 140/160 g
40.40.3085

40.50.3069

porties van ± 160/180 g
40.40.3089

ROGVLEUGEL

WILDE ZALMFILET

graatarm, porties van ± 200/400 g.
6 à 7 minuten pocheren op een zacht vuurtje
of 6 minuten in de oven op 220 °C.

graatloos, porties van ± 140/160 g.
Deze zalm wordt in het wild gevangen. Hij heeft een
bleekroze kleur en een stevige structuur.
Deze filetjes kunnen gemakkelijk
klaargemaakt worden in de oven,
de combisteamer of de pan.
Voor afwerking kruiden naar smaak.

B, per karton van 5 kg

per karton van 5 kg

40.40.3203

40.40.3096

PANKLARE FOREL

VOORGESNEDEN GEROOKTE ZALM

graatloos, stuk van ± 180/200 g. Een lekker stukje vis voor de liefhebber.
De forel is een zoetwatervis en wordt onder sterk gecontroleerde
omstandigheden gekweekt. De vis is schoongemaakt
en kan, met een klontje boter erbij,
gemakkelijk bereid worden in de
oven. Kruiden naar smaak.

per stuk van ± 1,4 kg

ZONDER VEL

40.53.3051

B, per karton van
26 stuks van 190 g
40.40.3212

MET VEL
40.53.3052
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BLOKJES & PLANKJES

ZALMBLOKJES

PLADIJSFILET

graatloos, 35 x 25 x 20 mm, porties van ± 15 g.
Kleine blokjes van wilde zalm. Volledig op maat versneden
om beter te kunnen portioneren. Deze wilde zalm
heeft een bleekroze kleur, een stevige
structuur en een typische smaak.
Uitermate geschikt voor
vispannetjes en vissoepen.

graatloos, porties van ± 140/160 g, voorgebakken.
De filet is mooi wit vanbinnen, heeft een krokant korstje
en is gemakkelijk te bereiden in de
oven of bakpan.

per karton van 5 kg

B, per karton van 5 kg

40.45.3025

40.41.3036

HOKIBLOKJES

ALASKA POLLAK MEUNIÈRE

graatloos, 35 x 25 x 20 mm, porties van ± 15 g.
Heerlijke hokifilet uit de koude wateren rond Nieuw-Zeeland.
Deze visporties zijn mooi wit van kleur, blijven stevig
na het garen en hebben een typische smaak.
Gemakkelijk klaar te maken in de oven,
de combisteamer of de pan.
Afwerken met kruiden naar smaak.

graatloos, porties van ± 140/160 g, voorgegaard en ovenklaar.
Overheerlijke filet in een jasje van meunière met een vleugje citroen.
Gemakkelijk te bereiden in de oven zonder
toevoeging van extra vetstoffen.
Een gezond alternatief.

per karton van 5 kg

per karton van 6 kg

40.45.3026

40.50.3073

ALASKA POLLAKPLANKJE

ALASKA POLLAKFILET

graatloos.
Een heerlijk stukje vis uit de koude wateren van de Beringzee.
Deze lekkere filet kan gemakkelijk klaargemaakt worden en geeft na
bereiding een neutrale vissmaak en een stevige afbijt.

graatloos, porties van ± 150 g.
Overheerlijke visfilet in een krokant jasje. Deze zacht gekruide visporties zijn uitermate
geschikt voor bereiding in de friteuse of de pan.
Een gezond alternatief en een bewuste keuze.

per karton van 6 kg
40.50.3089
porties van ± 100 g,
63 x 96 x 18 mm

per karton van 5 kg
40.45.3032

VISNUGGETS

porties van ± 150 g, 63 x 120 x 21 mm

graatloos, porties van ± 25 g, voorgegaard en gepaneerd.
Krokante korst met een zachtere vulling.

per karton van 7,5 kg
40.45.3028

per karton van
200 stuks van 25 g
40.50.3097
GEPANEERD, GEBAKKEN & VOORGEGAARD

PLADIJSFILET

HOKIFILET

graatloos, porties van ± 140/160 g, niet voorgebakken.
De filet is mooi wit vanbinnen, heeft een krokant korstje
en is gemakkelijk te bereiden in de oven of bakpan.

graatloos,porties van ± 120 g, voorgegaard en gepaneerd.
De visporties zijn samengesteld uit filets.
Een gezond alternatief en een bewuste keuze.
Klaar te maken in de oven of
in de regeneratieoven.

per karton van 5 kg

per karton van
41 stuks van 120 g

40.41.3033

40.50.3070

10

HOKI VORMFILET MEUNIÈRE
graatloos, porties van ± 160 g, voorgegaard en ovenklaar.
Hokifilet in een jasje van meunière met een vleugje citroen.
De filets zijn gemakkelijk te bereiden in de oven,
zonder toevoeging van vetstoffen.

per karton van 5 kg
40.50.3080

GLUTENVRIJE
VISSTICK

per karton van
83 stuks van 30 g
40.46.3027

VISSTEAK MET SPINAZIE

VISKROKANTJE

graatloos, porties van ± 100 g.
Alaska pollakplankje bedekt met spinazie,
omhuld met een krokant korstje.

graatloos, porties van ± 50 g, voorgebakken.
Een speels en verrassend visfiguurtje uit filetstukjes van alaska pollak.
Deze smaakvolle visjes in een krokante panering
zijn gegeerd door klein en groot.
Zonder toevoeging van extra vetstoffen.
Gemakkelijk klaar te maken in de oven.

per karton van 5 kg

per karton van
100 stuks van 50 g

40.46.3025

40.50.3005

ALASKA POLLAK
VISSTICK
graatloos, porties van ± 50 g, gegaard en gepaneerd.
De visporties zijn samengesteld uit filets.
Een gezond alternatief, klaar te maken
in de (regeneratie)oven.

ALASKA POLLAK VISSTICK
graatloos, porties van ± 150 g, voorgegaard en ovenklaar.
Deze visporties zijn samengesteld uit filets.
Ze zijn ovenklaar en te bereiden zonder
toevoeging van extra vetstoffen.

per karton van 5 kg

per karton van 7,5 kg

40.46.3019

40.46.3013

ALASKA POLLAK VISSTICK

VISBURGER MET PREI

graatloos.
Deze krokante visstick op basis van filet brengt het beste van de zee op je bord.
Een gezond alternatief en een bewuste keuze.
Klaar te maken in de pan of de friteuse.

graatloos, porties van ± 100 g, voorgegaard.
Krokante panering en een kruidige vulling op basis
van alaska pollak en prei.

per karton van 5 kg
40.46.3024

porties van ± 50 g

per karton van 5 kg
40.46.3020

VISTIP IN RIJSTPANERING
graatloos, porties van ± 85 g. voorgebakken.
Trapeziumvormige alaska pollakfilet gepaneerd
met rijstpoppanering.

porties van ± 100 g

per karton van 5 kg
40.46.3016
porties van ± 150 g

per karton van 7,5 kg
40.46.3015

per karton van
45 stuks van 85 g
40.46.3026

Verse vis
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De kwaliteit van de zalm is afhankelijk van
de manier waarop het roken en versnijden

ARTISANAAL GEROOKTE
ATLANTISCHE ZALM
Noorse zalm met vel, ongesneden

plaatsvindt. De Rico PROFESSIONAL zalm is
op artisanale wijze gerookt en versneden en
staat dus ook voor kwaliteit. Gerookte
vis is niet alleen lekker maar ook gezond.

B, per stuk van ± 1,25 kg
22.55.6024

De vis bevat heel wat goede vetten waaronder
onverzadigde vetzuren en levert heel wat
gezonde omega 3-vetzuren. Deze beschermen
en verkleinen de kans op hart- en vaatziekten. De gerookte zalm levert ook
voldoende calcium en natrium aan.

LICHTGEROOKTE/GEGAARDE
ARTISANALE ZALM
koudgerookte en traag gegaarde
Noorse zalm met vel, ongesneden

Wij bieden met het gamma gerookte zalm,
met vel, zonder vel, gesneden, lang gesneden,

per stuk van ± 1,25 kg

haasje, licht gerookt en gegaard een oplossing

22.55.6020

voor iedere keuken.

ARTISANAAL GEROOKT
ATLANTISCH ZALMHAASJE
Noorse zalm zonder vel,
ongesneden

B, per stuk van ± 750 g
22.55.6022

ZACHTE ARTISANAAL
GEROOKTE ZALM
Noorse zalm met vel, gesneden

per stuk van ± 1,25 kg
22.55.6021

ARTISANAAL GEROOKTE ATLANTISCHE ZALM
Noorse zalm zonder vel, lang gesneden

B, per stuk van 500 g
22.55.6023
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Op basis van soja en erwtenproteïne

Diepvries vegetarische vleesvervangers

VEGETARISCHE FALAFEL
Peulvruchten zijn bijvoorbeeld bonen,

bolvormige balletjes op basis van kikkererwten en verse peterselie.
Geschikt voor veganisten.

erwten, linzen, kiemgroenten. Ze dienen vaak
als groente- of als vleesvervanger vermits ze
rijk zijn aan vezels, aminozuren, eiwitten en
vitaminen.Bovendien
hebben ze een laag vet- en hoog vezelen voedingsgehalte.
Goed voor het milieu: de teelt en
productie van peulvruchten heeft een

per karton van
214 stuks van 14 g
40.35.3166

VEGETARISCH SOJAGEHAKT

lage klimaatbelasting.
5 producten uit het vegetarische gamma
zijn voortaan gemaakt op basis van
erwteneiwit!
per karton van 3 kg

Laat niet na ze te proeven!

40.35.3172

VEGETARISCHE SOJAGYROS
ideaal voor wokgerechten

• Balletjes, burgers,
schnitzels …
• Reepjes voor
wokschotels
of sauzen

per karton van 3 kg
40.35.3178

VEGETARISCHE PITAREEPJES
op basis van soja: ideaal in een pitabroodje of
voor op een slaatje

per karton van 3 kg
40.35.3199

VEGETARISCHE BOULETTEN
op basis van erwteneiwit, met wortelblokjes,
lactose- en glutenvrij

per karton van
214 stuks van 14 g
40.35.3202

13

VEGETARISCHE WOKREEPJES

VEGETARISCHE
TEX MEX TRIANGEL

op basis van soja, tarwe en scharrelkippenei-eiwit,
lactosevrij

op basis van soja, oranje gepaneerde driehoek met
hartige vegetarische groentevulling die refereert
aan chili con carne, lactosevrij

B, per karton van
3 zakken van 1 kg

per karton van
27 stuks van 110 g

40.35.3221

40.35.3205

VEGEBURGER
op basis van erwteneiwit, te bereiden in de pan of de oven,
lactose- en glutenvrij

Gebakken tofu
met vegetarische
reepjes

per karton van
33 stuks van 90 g
40.35.3203

VEGETARISCHE SCHNITZEL
op basis van erwteneiwit, gepaneerde smaakvolle schnitzel,
lactosevrij

per karton van
30 stuks van 100 g
40.35.3204

VEGETARISCHE NUGGETS
op basis van erwteneiwit

per karton van
175 stuks van 17 g
40.35.3218

VEGETARISCHE KÖFTE
MET KEBABSMAAK

INGREDIENTEN VOOR 100 PERSONEN
17.01.1011

Langkorrelrijst: 5 kg

42.39.0071

Tofu: 12,5 kg

33.07.1094

Look: 750 g

42.81.1183

Lemongrass: 50 stengels UV

10.01.1310

Arachideolie

33.11.1327

5-kruidenmix: 125 g B

29.03.1124

Kikkoman sojasaus: 250 g

40.21.3321

Chinamix met kool: 8,75 kg B DV

40.35.3199

Vegetarische pitareepjes: 3,75 kg DV

35.91.1010

Mini-kroepoek: 250 g B

op basis van erwteneiwit

BEREIDING
per karton van
135 stuks van 22 g
40.35.3215

Kook de rijst. Snijd de tofu in blokjes en het lemongrass fijn.
Bak dit in arachideolie, voeg de blokjes toe en de chinamix met
kool. Kruid met de 5 kruiden en de sojasaus. Wok alles gaar.
Doe er nu de reepjes bij. Serveer op de rijst en werk af met de
gefrituurde kroepoek.

14

Verse voorgegaarde
RUND

Vleesproducten

RUNDHAMBURGER
gegaard, atmos

Al te vaak krijgt vlees een ongezond
etiket opgeplakt omdat het te veel vet

B, per schaal van 24 stuks

zou bevatten.

± 100 g
23.50.6050

Echter, de aanbevolen hoeveelheid van

± 125 g
23.50.6007

100 g/dag kan bijdragen tot een gezonde
voeding. Vlees levert immers ook
essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten,
mineralen en vitaminen.

ROSBIEF

U vindt hierbij een gamma uitgewerkt

gebakken van de platte bil,
vacuüm verpakt

van standaardproducten.

B, per stuk van ± 2,5 kg
23.50.6026

VARKEN

ORLOFFGEBRAAD
gebakken varkensvlees opgerold met kaas en
ham ertussen, gekruid met satékruiden
en opgebonden in een netje,
vacuüm verpakt

B, per stuk van ± 2 kg

• Verse
vleesproducten
• Voorgegaard of
voorgebakken,
gerookt

• Diepgevroren
vleesproducten
• Rauw

23.50.6016

ARDEENS VARKENSGEBRAAD
gegaard, gesneden, atmos

B, per schaal van 20 stuks
± 100 g
23.50.6105
± 125 g
23.50.6017

• Voorgegaard
• Aangepaste voeding:
zoutarme
vleesproducten

VARKENSGEBRAAD
gegaard, mignonette tendresse,
vacuüm verpakt

B, per stuk van ± 2 kg
23.50.6025
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vleesproducten
VARKENSGEBRAAD

ZWARTE PENS

gegaard, mignonette tendresse, atmos

gegaard, atmos

B, per schaal van 20 stuks
± 100 g
23.50.6051
± 125 g
23.50.6014

B, per schaal van
10 stuks van ± 150 g
23.50.6019

SCHNITZEL

WITTE PENS

gegaard, atmos

gegaard, atmos

B, per schaal van 20 stuks

B, per schaal van 10 stuks

± 100 g
23.50.6106

± 100 g
23.50.6109

± 135 g
23.50.6022

± 125 g
23.50.6020

VARKENSLAPJE

HAMMETJE

gegaard, atmos

voorgegaard

B, per schaal van 20 stuks
± 80 g
23.50.6063
± 100 g
23.50.6107
± 125 g
23.50.6011

B, per pak van
2 stuks van ± 600 g
06.01.6055

CORDON BLEU

SPARERIBS BBQ

gebakken, gepaneerd varkenslapje samengevouwen met een lapje kaas en hesp ertussen.
Ambachtelijk gebakken, malse beet. Atmos.

voorgegaard

B, per schaal van 20 stuks
± 100 g
23.50.6104

per stuk van ± 550 g

± 125 g
23.50.6027

06.01.6056

GEROOKT ONTBIJTSPEK

GESNEDEN HESPENSPEK

warm: ideaal voor bij het ontbijt, rond prinsessenboontjes en ontpitte pruimen.
60 sneetjes van 2,2 mm.

gegaard, atmos

per stuk van ± 1,5 kg

B, per schaal van
20 stuks van ± 100 g

06.98.1141

23.50.6112
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VARKEN/RUND

BLINDE VINK

CHIPOLATA

gegaard, atmos

gegaard, atmos

B, per schaal van 15 stuks
± 80 g
23.50.6062
± 100 g
23.50.6101
± 125 g
23.50.6028

B, per schaal van
20 stuks van ± 100 g
23.50.6111

HAMBURGER

GEHAKTBAL

gegaard, atmos

gegaard, vacuüm verpakt

B, per schaal van 24 stuks
± 80 g
23.50.6061
± 125 g
23.50.6029

B, per schaal van
15 stuks van ± 100 g
23.50.6113

BRAADWORST

VLEESBALLEN CATERING

gegaard, atmos

50 % varken - 10 % rund, vacuüm verpakt

B, per schaal van 18 stuks
± 80 g
23.50.6060
± 100 g
23.50.6052
± 125 g
23.50.6030

BOOMSTAMMETJE

B, per zak van 25 stuks
van ± 95 g
06.31.6113

VLEESBALLEN TRAITEUR

gegaard, atmos

62 % varken - 16 % rund, vacuüm verpakt

B, per schaal van 12 stuks

B, per zak van 33 stuks van ± 30 g
06.31.6116

± 80 g
23.50.6065
± 100 g
23.50.6102

B, per zak van 15 stuks
van ± 75 g
06.31.6115
B, per zak van 12 stuks
van ± 95 g
06.31.6114

VOGELNESTJE

KAASBURGER

gegaard, gehaktbal met ei, atmos

gegaard, atmos

B, per schaal van 24 stuks
± 80 g
23.50.6064
B, per schaal van
12 stuks van ± 125 g
23.50.6023

± 100 g
23.50.6103
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GEHAKTBROOD

GEVOGELTE

gegaard, atmos

GEKRUID KIPPENLAPJE
gegaard, atmos

B, per schaal van
20 sneetjes van ± 100 g
B, per schaal van
20 stuks van ± 100 g

23.50.6012

23.50.6114
LAM

LAMSEPIGRAM

GEKRUIDE KIPPENBOUT

gegaard, atmos

gegaard, vacuüm verpakt

B, per schaal van 20 stuks
± 35 g
23.50.6024
± 50 g
23.50.6110

B, per schaal van
20 stuks van ± 100 g
23.50.6115

Diepgevroren rauwe vleesproducten
RUND

VARKEN

HAMBURGER

BROCHETTE MET AJUIN

te bereiden in de oven of de pan. Kan geserveerd worden bij een
volwaardige maaltijd alsook tussen een knapperig broodje.

pittig gekruid varkensvlees op een stokje, om te bakken in de pan, de oven of de friteuse.
De pittige smaak zal iedereen kunnen bekoren.

per karton van 60 stuks
van ± 100 g
40.23.3345
B, per karton van 40 stuks
van ± 140 g
40.23.3346

BROCHETTE MET AJUIN

B, per karton van
30 stuks van ± 115 g
40.23.3342

BRAADWORST
voor de liefhebbers van de echte Belgische keuken, een lekkere sappige braadworst,
te combineren met een smeuïge groentepuree en een lekkere jus

B, per karton van
30 stuks van ± 115 g

B, per karton van
28 stuks van ± 125 g

40.23.3343

40.23.3344
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GEVOGELTE

KIPPENFILET

KIPPENBIL MET RUG

Lekker sappig 100 % kippenvlees, IQF verpakt.

per karton van
2 zakken van 5 kg
± 130/150 g
40.24.3313

per karton van 30 stuks
van 330 g

± 150/170 g
40.24.3314

40.24.3328

KALKOENROLLADE CATERROLL
geselecteerde kalkoenfilets (82 %), smaakvol gemarineerd.
Dankzij de zorgvuldige afvulling in een speciale braadfolie
blijft dit product snijvast na bereiding.
Rauw ingevroren.

per 4 stuks van 2,5 kg
40.24.3303

Diepgevroren voorgegaarde vleesproducten
RUND

VARKEN

GEPELDE RUNDTONG

SOEPBALLETJES

gekookte en opgekuiste rundtongen, handig bij de bereiding van
ossentong in Madeirasaus: u hoeft enkel nog te portioneren
en toe te voegen aan de afgewerkte saus

3 g/stuk

B, per karton van
16 stuks van ± 500 g

per karton van
10 zakken van 1 kg

40.23.3406

40.23.3394

KALF

GEVULDE KALFSBORST

GEHAKTBAL

voorgebakken, ± 50 g per sneetje.
Een fijn gebraad van kalfsvlees en kalkoen met als vulling
een lentegroentemengeling.

voorgekookt, zowel te serveren met fruit als met groentjes

per karton van
8 stuks van ± 1 kg

per karton van
100 stuks van ± 50 g

40.23.3339

40.23.3340
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VARKEN/RUND

GEHAKT

GEVOGELTE CORDON BLEU

voorgegaard, IQF

voorgebakken en volledig doorgaarde cordon bleu van 25 % kip en 20 % kalkoen.
Halfmaanvormig en gevuld met een sneetje
kalkoenham en Goudse kaas.

per 3 zakken van 1 kg

per karton van 30 stuks
van 100 g

40.22.3641

40.24.3335
GEVOGELTE

KALKOENROLLADE

GEKOOKT EN GESNEDEN
KIPPENVLEES

voorgebakken, ± 50 g per sneetje,
kan zowel koud als warm opgediend worden.

per 4 zakken van 2,5 kg

per karton van 8 stuks
van 1 kg

40.24.3317

40.24.3382

LICHTGEPANEERDE KALKOEN
CORDON BLEU
een klassieke cordon bleu van kalkoen. Zuiver kalkoenvlees met binnenin
een plakje goudakaas en kalkoenham.
IQF ingevroren.

ZOUTARM

ZOUTARME KALKOENROLLADE
voorgegaard en voorgesneden, kan zowel koud als warm opgediend worden.

per karton van
20 stuks van 150 g
40.24.3301

KIP CORDON BLEU
voorgebakken, volledig doorgaard en ovenklaar.
Gepaneerde cordon bleu van 60 % kippenvlees,
gevuld met een smeuïge kaassaus
en kalkoenhamstukjes.
Individueel ingevroren.

per karton van
24 stuks van 125 g
40.24.3305

Cordon bleu tomatensaus
met basilicumen tijmrijst

per 3 stuks van 2,5 kg
40.24.3289
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MAALTIJDCOMPONENTEN

Verse convenience producten

RUNDSTOOFVLEES 40 %
Gemakkelijke oplossingen zijn soms
noodzakelijk in het dagelijks beheer van de
grootkeuken. Daarom zijn kant-en-klare
producten ook niet meer weg te denken uit
het aanbod van een professionele foodservice
partner zoals JAVA.
Wij hebben dan ook een aantal van deze
kant-en-klare oplossingen in ons
Rico PROFESSIONAL-gamma. Bovendien zijn
door de bereidingswijze tijdens de productie van

B, per karton van
6 zakken van 1,5 kg
24.01.6600

VARKENSSTOOFVLEES 40 %

deze schotels (vacuüm koken) alle voedings-,
smaak- en geurstoffen bewaard gebleven.
Zoals alle andere producten van het
Rico PROFESSIONAL-gamma zijn ook deze
schotels geproduceerd in België.
Veilig en met smaak!

B, per karton van
6 zakken van 1,5 kg
24.01.6604

Natuurlijk blijven de gekookte, gepelde eieren,
de fruitsalades en de kaas (geraspt of in blokjes)
en spek- en hamreepjes in ons conveniencegamma.

VOL-AU-VENT MET BALLETJES
40 % kip, zonder champignons, met balletjes

• Maaltijdcomponenten
in grootverpakking
• Ovenschotels
• Groentesalades
• Fruitsalades
• Kaas: blokjes of
geraspt
• Spek- en hamreepjes,
salamiblokjes
• Gekookte, gepelde
eieren

per karton van
6 zakken van 1,5 kg
24.01.6595

KIPPENGOULASH 30 %
kip in tomatensaus met paprika, ui en champignons

B, per karton van
6 zakken van 1,5 kg
24.01.6601

BALLETJES IN TOMATENSAUS 45 %
met varkensgehaktballetjes

per karton van
6 zakken van 1,5 kg
24.01.6603
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GENTSE WATERZOOI 40 %

VISPANNETJE 32 %
in romige saus gegaarde visfilets
(scholfilet, zalmfilet, heilbot)
met juliennegroenten en
krielaardappeltjes

B, per karton van
6 zakken van 1,5 kg

per schaal van 475 g
24.01.6590

24.01.6594

KALFSBLANQUETTE 40 %

NIEUWPOORTS
VISPANNETJE 22 %
in romige saus gegaarde visfilets
(scholfilet, zalmfilet, heilbot)
met juliennegroenten

B, per karton van
6 zakken van 1,5 kg

B, per schaal van 1,8 kg
24.01.6599

24.01.6593

MACARONI MET
HAM EN KAAS
33 %

per schaal van 1,5 kg
24.01.6605

OVENSCHOTELS

LASAGNE BOLOGNAISE
24 % VARKEN

24 % RUND

per karton van 8 porties van 400 g
24.03.6282

B, per karton van 8 porties van 400 g
24.03.6284

B, per 8 schalen van 1 kg
24.01.6493
B, per karton van 3,6 kg
24.01.6560
B, per karton van 5 kg
24.01.6566

16 % VARKEN

16 % RUND

B, per karton van 8 porties van 400 g
24.03.6285
B, per karton van 3,6 kg
24.01.6562
B, per karton van 5 kg
24.01.6495

16 % KIP

B, per karton van 8 porties van 400 g
24.03.6283

B, per karton van 8 porties van 400 g
24.03.6365

per karton van 3,6 kg
24.01.6561

B, per karton van 3,6 kg
24.01.6564
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VEGETARISCHE LASAGNE
BOLOGNAISE

LASAGNE
17 % GEKOOKTE ZALM

met verschillende groentjes, zonder vleesvervanger,
volle romige béchamelsaus

B, per karton van 8 porties van 400 g
24.03.6381
B, per karton van 3,6 kg
24.01.6622
B, per karton van 5 kg
24.01.6628

B, per karton van
8 stuks van 400 g
24.03.6326
3,6 kg
24.01.6565

GROENTESALADES

PASTASALADE
PESTO

TABOULEH
LIBANAIS

pastasalade met groene pesto, 31 % groenten:
komkommer, selderij, sojabonen, paprika en tomaat
en gerijpte harde kazen, parmezaanse kaas,
Grana Padano

salade uit de libanese keuken met 25 % groenten
(tomaat, paprika en ui), peterselie, munt en knoflook

B, per pot van 2 kg

B, per pot van 2,5 kg

24.21.1112

24.21.1117

PASTASALADE
TOSCANA

TABOULEH
BOMBAY

43 % groenten: rode en groene paprika, mais,
wortel, lente-ui, sojabonen en tomaat

salade uit de libanese keuken met 25 % groenten
(paprika en ui), rozijnen en abrikozen,
op smaak gebracht met curry

B, per pot van 2 kg

B, per pot van 2,5 kg

24.21.1114

24.21.1118

PASTASALADE
POMODORINI

QUINOASALADE
38 % groenten

30 % groenten: tomaat, gele en rode paprika,
courgette, zwarte olijven en ui

B, per pot van 2 kg

B, per pot van 2,5 kg

24.21.1115

24.21.1119

TABOULEH
ORIENTAL

PASTASALADE
RISONI

salade uit de libanese keuken met 20 % groenten
(paprika, wortel en ui), rozemarijn en munt

45 % pasta met tomaat, paprika, veenbes,
ma´s, erwten, zongedroogde tomaten,
courgette, stukjes abrikoos en ui

B, per pot van 2,5 kg

B, per pot van 2 kg

24.21.1116

24.21.1121
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BULGUR
LIGHT SPICY

LINZENSALADE
MET SOJABONEN

bulgursalade met chilipeper

linzen (49 %) met sojabonen (20 %),
kikkererwten, paprika, abrikozen,
zonnebloempitten, wortel en rode ui

B, per pot van 2,5 kg

B, per pot van 2 kg

24.21.1122

24.21.1124

NOEDELSALADE

KOOLSLASALADE 46 %

noedels (37 %) met groenten (rode paprika, wortel,
sojascheuten, prei, maiskorrels, sweet peppers,
gele paprika en lente-uitjes), bamboescheuten,
sojasaus, koriander, peterselie en gember

witte kool, wortel en ui in mayonaise

B, per pot van 2 kg

B, per pot van 2,5 kg

24.21.1123

06.61.6536

4-VRUCHTENBRUNOISE

BUDGET FRUITSLA
OP SIROOP

ananas, appel, sinaasappel, meloen, cavaillon.
Zonder sap.

appel met schil 27 %, ananas 8 %,
sinaasappel 7 %, watermeloen 7 %,
meloen 7 %, druiven 4 %,
opgietvloeistof 40 %

per bakje van 2 kg

per emmer van 5,5 l

42.43.1157

42.43.1158

GOUDABLOKJES 48 %

GERASPTE EMMENTAL TYPE 45+

een heerlijk blokje jong belegen kaas,
lekker romig van smaak.
Zeer geschikt als aperitief.
Blokjes van 2 x 2 cm.

geraspte kaas, zeer geschikt voor het gratineren
van gerechten of voor een salade

per 4 zakken van 1 kg

per zak van 1 kg

05.46.6001

05.47.6056

GERASPTE MOZZARELLA 40+

GEMALEN JONGE KAAS 45+

zeer geschikt voor het gratineren van pizza’s

geraspte jonge kaas, heerlijk om
uw gerechten te verfijnen

per zak van 1 kg

per zak van 1 kg

05.47.6058

05.47.6057

FRUITSALADES

KAAS
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VLEES

SALAMIBLOKJES

JULIENNEHAM

2 x 2 cm

koud: gemengd in een sla.
Warm: in diverse sauzen, omeletten, pizza

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 500 g

06.10.6013

06.98.1158

HAMREEPJES

GEROOKTE
SPEKBLOKJES
skinpack. Heerlijk in diverse sauzen,
omelet, slaatjes, pizza ...

per pak van ± 1 kg
06.02.6041

B, per pak van ± 1 kg
06.98.1263

GEZOUTEN
SPEKBLOKJES
spekblokjes met subtiele zoutsmaak.
Gelijke blokjes zorgen voor gemak
in verwerking en gebruik.
Ideaal voor warme gerechten.
Atmos.

B, per pak van ± 4 kg
06.39.6058

B, per pak van ± 1 kg
06.02.6057

NIEUW

IN
HET
ASSORTIMENT
Zoekt u als foodprofessional het
beste op het gebied van eieren?
Dan moet u bij de Rooie Hen zijn.
Dit is het exclusieve merk van
Sligro op gebied van scharreleieren.
Altijd vers en van een uitstekende
kwaliteit.
Gaandeweg zal u meer exlusieve
Sligro-merken in ons assortiment
terugvinden. We houden u zeker
op de hoogte!

Gekookte en gepelde

scharreleiren S
per emmer van 20 stuks
04.63.6053
per emmer van 60 stuks
04.63.6054
per emmer van 120 stuks
04.63.6055
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Zuivel

PLATTEKAZEN

PLATTEKAAS
CAMPAGNE 40 %

Zuivel is en blijft een belangrijke bouwsteen in

door de vaste en dikke structuur gemakkelijk
op de boterham of toastjes uit te smeren.
Ook geschikt als basis voor koude sauzen, met fruit,
op de boterham samen met toppings als radiisjes,
bieslook, of gewoon natuur met/zonder bruine suiker.

de voedingspiramide, voor jong en oud. Ontdek
zelf deze verse, smakelijke zuivelproducten
onder het vertrouwde

per emmer van 5 kg

Rico PROFESSIONAL-label.

05.21.6048

• Plattekazen

PLATTEKAAS NATUUR
geschikt als basis voor koude sauzen,
met fruit of gewoon natuur met/zonder bruine suiker

• Yoghurt

0%

• Boter

per emmer van 5 kg
05.31.6032

20 %
per emmer van 5 kg
05.21.6050

40 %
per emmer van 5 kg
05.21.6049

YOGHURT

MAGERE NATUURYOGHURT
ideaal voor een gezonde voeding.
Lekker natuur of met fruit.

per emmer van 5 l
36.95.6031

VOLLE NATUURYOGHURT
lekker natuur of met fruit

per emmer van 5 l
36.91.6019
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BOTER

BOTER

BOTER

verpakt in aluminiumfolie

per karton van 100 stuks
van 10 g
09.03.1041

BOTER
in cups

per karton van 200 stuks
van 10 g

per karton van 5 kg
09.01.1080

09.03.1040
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KOUDE SAUZEN

Koude sauzen, condimenten
en hulpstoffen

MAYONAISE
Het kwalitatieve gamma van onze
koude sauzen in grootverpakking
is onontbeerlijk in de grootkeuken.
Mayonaise, mayonaise light of
tomatenketchup om de gerechten
te “vergezellen”. En voor de verdere

per emmer van 10 l
30.01.1083

afwerking van uw schotels of
broodjes zijn er ook de augurken,
kappertjes, pickles en
3 soorten mosterd.

MAYONAISE
LIGHT 25 %

Zichtbare kwaliteit aan betaalbare
prijzen!
per emmer van 10 l
30.01.1085

TOMATENKETCHUP

• Koude sauzen
• Olijven
• Pickles, kappertjes,
augurken
• Paneermeel en
pasteitjes

per bidon van 5 kg
31.21.1049

DIJONMOSTERD

• Koffietoebehoren
per emmer van 3 l
31.01.1063

ZACHTE MOSTERD

per emmer van 3 l
31.01.1064
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GRAANMOSTERD

KAPPERS
SURFINES
7 - 8 mm

per emmer van 3 l
31.01.1070
per pot van 1,5 kg
32.01.1151

OLIJVEN

HALF-FIJNE
AUGURKEN

BARBECUE OLIJVEN
groene ontpitte olijven, groene olijven met pimentpasta en
zwarte olijven met pit. Griekse origine.

per emmer van 4,2 kg

per pot van 1,5 kg

20.01.1559

32.01.1152

PROVENÇAALSE OLIJVEN
groene ontpitte olijven met paprika. Griekse origine.

PANEERMEEL EN PASTEITJES

PANEERMEEL
per emmer van 4,2 kg
20.01.1560

per zak van 5 kg
12.91.1024
PICKLES, KAPPERTJES ...

PICKLES

PASTEITJE

per emmer van 3 l

per karton van 90 stuks

31.11.1025

15.01.1008
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KOFFIETOEBEHOREN

SUIKERZAKJES

MADOERA KOEKJESASSORTIMENT
4 soorten:
botergaletten,
Chocolino,
mini Candy biscuit,
Rotan.

per karton van 1000 stuks
van 5 g

Individueel verpakt.

34.03.1048

SUIKERSTICKS

per karton van
120 porties van 7 g
38.03.1668

per karton van 600 stuks
van 4 g
34.03.1049

MELKCUPS
LATTE

ALASKA KOEKJESASSORTIMENT
4 soorten :
chocolate chip cookies,
botergaletten met pure chocolade,
mini softcakes,
palets coco royales.
Individueel verpakt.

10 %

per karton van
240 cups van 5,9 ml

per karton van
120 porties van 7 g

04.03.1029

38.03.1669

SPECULOOS
individueel verpakt

per karton van 300 stuks
van 6 g
38.03.1670
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Diepvriesbrood, viennoiserie en gebak

GESNEDEN BROOD

Bake-off is makkelijk en handig én de beste

ONTKORST
BRUIN BROOD

manier om steeds verse brood- en viennoiserieproducten aan te bieden.
We hebben de meest gevraagde broodproducten in de foodservicemarkt onder ons
huismerk .

per 14 pakken
van 32 sneetjes
40.12.4446

Geen maaltijd zonder dessert natuurlijk. Wij
bieden u nog steeds de meest ver-kochte
traditionele taarten aan onder het
Rico PROFESSIONAL-label. In diepvriesvorm

ONTKORST
WIT BROOD

aangeleverd en voorgesneden in tien punten:
gemakkelijk, handig en budgetvriendelijk!

• Gesneden brood,
ontkorst (grootverpakking
en individueel verpakt)

• Stokbroden, piccolo’s,
sandwiches,
fitnessbroodje
• Koffiekoeken
• Gebak en koeken
• Taarten, individueel
of voorgesneden

per 14 pakken
van 32 sneetjes
40.12.4447

VOORVERPAKT WIT BROOD
ZONDER KORST

per 28 pakken
van 2 sneetjes
40.12.4295

VOORVERPAKT WIT BROOD
ZONDER TOEGEVOEGD ZOUT

per 24 pakken
van 2 sneetjes
40.12.4183

VOORVERPAKT BRUIN BROOD
ZONDER TOEGEVOEGD ZOUT

per 24 pakken
van 2 sneetjes
40.12.4185
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STOKBRODEN, PICCOLO’S ...

VOORVERPAKT BRUIN BROOD
ZONDER KORST

VOORGEBAKKEN
WITTE PICCOLO
17 cm

per 28 pakken
van 2 sneetjes

per karton van
85 stuks van 85 g

40.12.4296

40.12.4263

VOORVERPAKT GLUTENVRIJ
MULTIGRANENBROOD

SANDWICH

per 28 pakken
van 2 sneetjes

per karton van
120 stuks van 45 g

40.12.4215

40.12.4193

VOORVERPAKT GLUTENVRIJ
WIT BROOD

VOORGEBAKKEN
HALF STOKBROOD
FITNESS

gebakken

28 cm

per 28 pakken
van 2 sneetjes

per karton van
60 stuks van 150 g

40.12.4216

40.12.3962

VOORVERPAKT GLUTENVRIJ
ROZIJNENBROOD

VOORGEBAKKEN
HALF WIT STOKBROOD
27 cm

per karton van
60 stuks van 120 g
40.12.4262

VOORGEBAKKEN
HEEL WIT STOKBROOD
57 cm

per karton van 28 pakjes
van 2 sneetjes

per karton van
30 stuks van 280 g

40.12.4290

40.12.4265
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GEBAK EN KOEKEN

VOORGEBAKKEN
HALF BREED STOKBROOD

APPELSTRUDEL

27 cm

per karton van
40 stuks van 175 g

per karton van
20 stuks van 100 g

40.12.4264

41.35.4189

VOORGEBAKKEN
HALF BREED STOKBROOD

GLUTENVRIJ CAKEJE

27 cm

per karton van 30 stuks van 70 g

individueel verpakt

per karton van
50 stuks van 150 g
40.12.4267

NATUUR
41.35.4283

KOFFIEKOEKEN

OVENKLAAR
CHOCOLADEBROODJE

CHOCOLADE
41.35.4284

APPEL
41.35.4285

per karton van
48 stuks van 75 g

VANILLEWAFELS

40.12.3974

OVENKLARE GEBOGEN
CROISSANT

per karton van
50 porties van 35 g
35.13.1122

VANILLEWAFELS
MET CHOCOLADE

per karton van
48 stuks van 70 g

per karton van
50 porties van 40 g

40.12.3975

35.13.1121
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GLUTENVRIJE ZANDKOEKJES
NATUUR

GESNEDEN
RIJSTTAART

per karton van
30 porties van 17 g

per 6 stuks van
10 porties van 160 g

35.07.1045

41.35.3930

GLUTENVRIJE CHOCOLADE
ZANDKOEKJES

GESNEDEN
ABRIKOZENTAART

per karton van
30 porties van 17 g

per 6 stuks van
10 porties van 100 g

35.07.1046

41.35.4163

MATTENTAART

GESNEDEN
WENER
APPELTAART

TAARTEN

per karton van
24 stuks van 115 g

per 4 stuks van
12 porties van 150 g
41.35.4164

41.35.4162

RIJSTTAARTJE

GESNEDEN BRESILIENNETAART
MET NOUGATINE

per karton van
36 stuks van 120 g

per 6 stuks van
10 porties van 129 g

41.35.4186

41.35.4165

GESNEDEN
FLANTAART

GESNEDEN
KERSENTAART

per 6 stuks van
10 porties van 150 g

per 6 stuks van
10 porties van 100 g

41.35.3929

41.35.4166
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Vers broodbeleg in
KOP EN PATE

Broodbeleg

KOP IN MADEIRASAUS
Bij de lancering van het Rico PROFESSIONAL
merk zijn we gestart met vlees- en kaas-

terrine, extra magere preskop in madeirasaus,
bereid met echte madeirawijn, in plastic schaal.
Maximum 5 % vetgehalte.
Bijzonder lekkere smaak

charcuterie. Dit zijn, tot op de dag van
vandaag, nog steeds de twee grootste en
meest verkopende categorieën van de
Rico PROFESSIONAL familie. Daarna zijn er

per stuk van 2,6 kg
06.36.6032

de brood- en smeersalades toegevoegd,
topproducten van hoge, Belgische, kwaliteit!
Of het nu voor de ochtend- of de avonddienst is, uw gasten verwachten een
lekkere en smakelijke broodmaaltijd.

• Charcuterie
• Charcuterie in blokken
of snijpalen
• Gesneden charcuterie
• Charcuterie in portieverpakking

KOP KIP KAP
de toevoeging van azijn aan deze fijngemalen kip kap
zorgt voor een frisse, lichtzure smaak.
De rechthoekige blok komt het
verbruiksgemak zeker ten goede.
Vacuüm verpakt.

per stuk van 3 kg
06.36.6033

GENTSE PRESKOP
Gentse preskop van hoge kwaliteit in een
plastic terrine. Dit product is lekker van smaak
en met veel vlees bereid. Vacuüm

• Charcuterie zonder toegevoegd zout

• Kaas

per stuk van 2,6 kg
06.36.6034

• Gesneden kazen
• Kazen in blokken

• Broodsalades

ROOMPATÉ
onmisbaar voor op je koude schotel

• Confituren in grootverpakking
per stuk van 1,5 kg
06.33.6120

BOERENPATÉ
deze paté wordt gemaakt met de allerbeste ingrediënten
volgens een traditionele, warme bereidingswijze.
De rechthoekige vorm van de terrine
spaart plaats in de koeltoog

B, per terrine van 1,5 kg
06.33.6121
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blokken
BLOKPATÉ
gemakkelijk snijdbare blokpaté van topkwaliteit.
De verse lever, in samenspel met het magere
vlees en de kruidenmengeling geven
een overheerlijke smaak aan deze paté.
Een lekkernij voor de patéliefhebbers

KIPFILET MET ZONGEDROOGDE
TOMATEN
gepekelde en gekookte kipfilet,
afgewerkt met zongedroogde tomaten

B, per stuk van 2,35 kg

B, per stuk van ± 1,4 kg

06.33.6146

06.35.6213

ARDEENSE PATÉ

VLEESBROOD MET KIP

deze vacuümverpakking zonder terrine zorgt
voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding en
een groot gebruiksgemak

per stuk van 1,95 kg

B, per stuk van ± 1,5 kg

06.33.6118

06.35.6212

GEVOGELTE

KALKOENFILET

VOORGEGAARDE VLEESBALLEN
TRAITEUR
85 % kalkoen, vacuüm verpakt

B, per zak van
15 stuks van ± 75 g
B, per stuk van ± 3,5 kg

06.35.6215

06.35.6214

KIP
per stuk van ± 2,2 kg

VOORGEGAARDE VLEESBALLEN
TRAITEUR
85 % kalkoen, vacuüm verpakt

NATUUR
06.35.6199

TUINKRUIDEN
06.35.6200

B, per zak van
6 stuks van ± 95 g
06.35.6216

KIP MET ITALIAANSE KRUIDEN

GEGAARDE KIPPENBALLETJES

de Italiaanse kiprol heeft een kruidige smaak
en is heerlijk tussen een boterham of op een
krokante toast. Dit product is uiterst geschikt om,
in kleine blokjes gesneden, te mengen onder
een zomerse salade

85 % kip, atmos

B, per stuk van ± 2,4 kg

B, per schaal van
80 stuks van ± 30 g

06.35.6171

23.50.6010
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PAARD

BOULOGNESALAMI

PARIJSE WORST

de boulogne is een droge worst vervaardigd uit
puur paardenvlees en spek. De receptuur
is authentiek en verschillende generaties oud

hoogkwalitatieve worst gemaakt van schoudervlees en
met toevoeging van verse look. In roze transparante darm

B, per stuk van ± 2,7 kg

per stuk van 2 kg

06.04.6175

06.34.6121

GEROOKT PAARDENVLEES
flinterdun gesneden, is het een heerlijk product op de boterham
of tussen een krokant broodje

SALAMI
deze salami heeft een frisse kleur, een fijne spekkorrel
en een smaakvol kruidenboeket

per stuk van ± 1,9 kg
per stuk van ± 2 kg
06.01.6051

MET LOOK
06.04.6149

ZONDER LOOK
06.04.6150
RUND

PASTRAMI 1/2
een zeer fijne charcuterie, mager en uiterst geschikt
als beleg voor een broodje of toast, het kan als kleine
blokjes eveneens in een salade verwerkt worden

FIJNKOSTSALAMI
een magere en zeer fijne salami die bereid
is met de zuiverste ingrediënten. Zijn typische
blokvorm maakt hem ideaal als broodbeleg

B, per stuk van ± 1,8 kg

per stuk van ± 3,3 kg

06.01.6054

06.04.6146

RUNDFILET IN DARM
dit is een heerlijk stuk fijne charcuterie dat wij met trots
een streekproduct mogen noemen. Fijn gesneden
is het een ware lekkernij tussen een vers broodje
of op een warme toast.
Omwille van het lage vetgehalte is dit
een ideaal product voor wie een dieet volgt

per stuk van ± 2,5 kg
06.01.6049

VARKEN

HESPENWORST
kookworst van fijn vleesdeeg

SALAMI PEPERBLOK
een pittige salami dankzij een rijk pallet aan
zwarte en witte peper in het salamideeg

B, per stuk van ± 1,6 kg
06.04.6147

FILET DE SAX
lichtgezouten filet van het varken, zeer zacht
van smaak en gemakkelijk te snijden

per stuk van ± 1,9 kg
per stuk van ± 3 kg
06.34.6134

06.01.6065
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GEROOKTE BACON FILET DE SAX

PICNIC SCHOUDERHAM

filet de sax is een zeer fijne charcuterie, mager en uiterst geschikt
als beleg voor een broodje of toast. Het kan als kleine
blokjes eveneens in salade verwerkt worden

1ste kwaliteit schouderham, perfect ontvet
en ontzwoerd, gemaakt van de grote
vleesstukken van de schouder,
in vierkante vorm

per stuk van ± 2,2 kg

per stuk van 5 kg

06.01.6050

06.32.6124

VLEESBROOD

GEKOOKTE ACHTERHAM

gebakken vleeskoek met fijne korrel

per stuk van ± 3 kg

per stuk van ± 7 kg

06.31.6098

06.32.6131

VLEESBROOD
STRASBOURG

GEKOOKTE TUNNELHAM
ontvette en ontzwoerde superieure ham

kookworst met gebrand oppervlak

per stuk van ± 2,1 kg

per stuk van ± 5,5 kg

06.31.6099

06.32.6095

PROVENÇAALS
VLEESBROOD

TRADITIONELE HAM

per stuk van ± 1,5 kg

per stuk van ± 6 kg

06.31.6097

06.32.6096

GEKOOKTE BARBECUEHAM

GEGRILDE HAM ‘ST-GILBERT’

ham van topkwaliteit met vet en zwoerd met
de 3 grote spierstukken, volledig opgekuist,
mooi gevormd om snijverlies te beperken

hoogkwalitatieve hesp zonder vet en zwoerd,
gegrild, in tonvorm

per stuk van ± 5 kg

per stuk van ± 6 kg

06.32.6098

06.32.6099

ontvette en ontzwoerde traditionele achterham
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GEROOKTE SCHOUDERHAM

GEROOKTE NOOTHAM

met vet en zwoerd

ontbeende en ontzwoerde varkensheup, ingenet,
gezouten, gerookt en vacuüm verpakt in krimpzakken

per stuk van ± 4,5 kg

per stuk van ± 1,3 kg

06.32.6108

06.03.6088

VOORGEGAARD VARKENSGEBRAAD

GEROOKTE COBOURGHAM

kan zowel warm als koud worden gegeten:
als beleg op de boterham of in dikke schijven gesneden,
opgewarmd en geserveerd met een saus
(peper, archiduc, provençaals of champignon)
is het een ware lekkernij

ontzwoerde blok rauwe ham, gemakkelijk
te snijden met beperkt snijverlies.
Zeer lekker van smaak.

B, per stuk van ± 2 kg

per stuk van ± 4 kg

06.31.6073

06.03.6089

Tomaattartaar
met crudhoham
en Brugse
kaas

INGREDIENTEN VOOR 100 PERSONEN
42.63.1485

Tomatenblokjes: 2,5 kg UV

33.01.1134

Kerriekruid Madras: 50 g

30.21.1045

Balsamicovinaigrette: 1,25 l

06.98.1146

Crudo ham: 300 sneden

Bak eerst de champignons aan in de olie, kruid en

42.61.1691

Parijse champignons: 6,25 kg UV

besprenkel met wat citroensap. Meng de tomatenblokjes

10.01.1304

Olijfolie extra vierge

met de vinaigrette en het currypoeder. Schik op de borden

33.11.1121

Pezomix

en dresseer er de crudoham tussen. Plaats de champignons

05.41.6355

Oude Brugse kaas: 2 kg

er ook bij en werk af met geschaafde Brugse kaas en wat

42.81.1150

Platte peterselie: 25 bussels UV

takjes platte peterselie.

BEREIDING
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Vers broodbeleg - gesneden
GEVOGELTE

KALKOENFILET

KALKOENBACON

koud: tussen broodjes met zoet fruit,
op een schotel of ontbijtbuffet, ± 20 sneetjes

± 20 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1150

06.98.1292

KALKOENSALAMI

KALKOENHAM

± 25 sneetjes

± 17 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1294

06.98.1289

KIPPENWIT

KIPPENWIT MET KRUIDEN

± 17 sneetjes

± 15 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1288

06.98.1290

KIPFILET MET FIJNE KRUIDEN

ITALIAANSE KIPROLLADE

koud: tussen broodjes, schotel, ontbijtbuffet, +/- 30 sneetjes

± 15 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1152

06.98.1299

VLEESBROOD VAN KIP
± 13 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g
06.98.1291
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PAARD

VARKEN

GEROOKT PAARDENVLEES

GEROOKTE FILET D’ANVERS

koud: op een koude schotel met aangepaste garnituur,
± 20 sneetjes

± 20 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1160

06.98.1301

GEROOKTE PAARDENFILET

GEROOKTE FILET DE SAX

± 14 sneetjes

± 20 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1282

06.98.1300

FILET DE SAX

RUND

GEROOKTE RUNDFILET

± 24 sneetjes

koud: op een koude schotel met aangepaste garnituur,
± 24 sneetjes

per pakje van ± 500 g
B, per pakje van ± 500 g

06.98.1161

06.98.1162

KALFSKOP IN
TOMATENSAUS

CASSELRIB ZONDER BEEN
ideaal op een koude schotel met garnituur of op een ontbijtbuffet,
± 24 sneetjes

± 7 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g
06.98.1297

B, per pakje van ± 500 g
06.98.1163

PASTRAMI USA

GRILLBACON

koud: tussen een broodje, baguette of op een koude schotel, buffet,
ideaal als charcuterie voor mensen die
geen varkensvlees mogen eten,
± 30 sneetjes

± 17 sneetjes

B, per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1165

06.98.1279
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BACON YORK

BAGUETTEHAM

± 40 sneetjes

door zijn afmeting is dit ideaal voor baguette met garnituur,
± 38 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 1 kg

06.98.1220

06.98.1170

MOSTERDSPEK

ONTVETTE EN ONTZWOERDE
PICNIC-HAM

± 20 sneetjes

koud: tussen broodjes, boterhammen of
op een koude schotel met koude groenten.
Warm: rond witloof of prei,
19 x 13 cm, ± 11 sneetjes.

B, per pakje van ± 250 g

per pakje van ± 500 g

06.98.1280

06.98.1151

ONTVETTE EN ONTZWOERDE
JAMBONINO

GEKOOKTE ACHTERHAM
± 6 sneetjes

± 11 sneetjes

per pakje van ± 500 g
06.98.1142
± 24 sneetjes

B, per pak van ± 1 kg
06.98.1143

ONTVETTE EN ONTZWOERDE
GRILLHAM

B, per pakje van ± 250 g
06.98.1278

ZWARTE WOUDHAM
perfect op een koude schotel of met raclette, ± 42 sneetjes

koud: tussen broodjes of boterhammen,
op een schotel of op buffet (het grillaspect geeft een mooie uitstraling).
Warm: cordon bleu of omelet.
± 11 sneetjes.

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 500 g

06.98.1144

06.98.1166

TUNNELHAM

COBOURG

koud: op een koude schotel met augurken,
diverse garnituren, of op een ontbijtbuffet.
Warm: rond witloof, prei of in een omelet.
± 12 sneetjes.

± 10 sneetjes

B, per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1167

06.98.1281
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GEROOKTE COBOURG

PARIJSE LUNCHWORST

koud: tussen broodjes met ajuin, augurken,
sla of op een schotel of buffet Ardennais,
± 24 sneetjes

koud: tussen boterhammen of op een koude schotel
in combinatie met hespenworst.
Warm: met zuurkool, cassoulet.
Diameter 7 cm, ± 45 sneetjes.

per pakje van ± 500 g

per pakje van ± 500 g

06.98.1145

06.98.1159

CRUDOHAM

HESPENWORST

koud: tussen broodjes met zoet fruit, op een schotel of buffet.
Warm: tussen broodjes, panini of op pizza.
± 25 sneetjes.

± 16 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1146

06.98.1283

SERRANOHAM

CHAMPIGNONWORST

koud: tussen broodjes of op een schotel of ‘Spaans buffet’,
19 x 8 cm, ± 24 sneetjes

± 15 sneetjes

per pakje van ± 500 g

per pakje van ± 250 g

06.98.1154

06.98.1285

HAMWORST

PARIJZERWORST

koud: tussen de boterhammen of op een koude schotel
met diverse garnituren,
± 30 sneetjes

± 20 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1147

06.98.1286

MORTADELLA

JACHTWORST

koud: tussen broodjes, op een koude schotel of ontbijtbuffet,
± 25 sneetjes

± 30 sneetjes

B, per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1155

06.98.1287
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DROGE WORST

PEPERSALAMI

koud: op een echt ‘Frans broodje’
met aangepaste garnituren,
schotel of ontbijtbuffet,
± 80 sneetjes

± 28 sneetjes

B, per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 500 g

06.98.1157

06.98.1219

CHORIZO

PROVENÇAALS VLEESBROOD

koud: op een baguette met sla, tomaat,
mayonaise of op een schotel of
typisch ‘Spaans buffet’ als tapas.
Warm: in Spaanse soep.
Diameter 6,5 cm,
± 80 sneetjes.

koud: tussen broodjes, op een schotel, buffet,
± 24 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 500 g

06.98.1149

06.98.1153

SALAMI ZONDER LOOK

VLEESBROOD

koud: tussen de boterham, op een
koude schotel of ontbijt,
diameter 9,5cm, ± 40 sneetjes

koud: tussen broodjes met mosterd, op de boterham,
een schotel of buffet ‘campagnard’,
± 30 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 500 g

06.98.1148

06.98.1156

SALAMI COURANT

VLEESBROOD STRASBOURG

± 20 sneetjes

koud: tussen boterhammen,
op een schotel of buffet,
± 30 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g

B, per pakje van ± 500 g

06.98.1293

06.98.1169

FIJNKOSTSALAMI

VLEESBROOD

koud : tussen de boterham, op een
koude schotel of buffet.
± 20 sneetjes.

± 10 sneetjes

per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1168

06.98.1284
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BOERENPATÉ

BOERENPATÉ

koud: tussen broodjes, op een schotel
of buffet ‘campagnarde,
± 6 sneetjes

± 3 sneetjes

B, per pakje van ± 500 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1164

06.98.1298

HOOFDVLEES

BREUGHELKOP

± 10 sneetjes

± 7 sneetjes

B, per pakje van ± 250 g

B, per pakje van ± 250 g

06.98.1295

06.98.1296

Vers broodbeleg
gesneden in portieverpakking
GEVOGELTE

KIPPENVLEESBROOD

KIPPENWIT MET TUINKRUIDEN

2 à 3 sneetjes

± 3 sneetjes

B, per 15 pakjes van 40 g

B, per 15 pakjes van 40 g

06.38.6072

06.38.6071

KIPPENWIT

KALKOENHAM

± 3 sneetjes

± 3 sneetjes

B, per 15 pakjes van 40 g

B, per 15 pakjes van 40 g

06.38.6069

06.38.6070
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VARKEN

BOERENPATÉ

VLEESBROOD

± 2 sneetjes

± 3 sneetjes

B, per 10 pakjes
van 60 g

B, per 15 pakjes
van 40 g

06.40.6067

06.38.6068

GEROOKTE FILET DE SAX

PROVENCAALS VLEESBROOD

± 3 sneetjes

± 2 sneetjes

B, per 15 pakjes
van 40 g

B, per 15 pakjes
van 40 g

06.38.6073

06.38.6074

GEKOOKTE HAM
ZONDER ZWOERD

HESPENWORST
± 3 sneetjes

± 2 sneetjes

B, per 15 pakjes
van 40 g

B, per 15 pakjes
van 40 g

06.38.6066

06.38.6067

Italiaans broodejeham
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Vers broodbeleg - kazen
JONGE GOUDA 48+

JONGE EDAM 40+

sneetjes kaas voor op de boterham, 10 x 10 cm

smeuïg en verfijnd van smaak,
10 x 10 cm

per etui van
50 porties van 20 g

per 6 etuis van
50 porties van 20 g

05.44.6051

05.44.6053

JONG BELEGEN GOUDA 48+

ALKMAARS ROEM LIGHT 30+

trapsgewijs verpakt: ideale sneetjes om
boterhammen mee te beleggen,
9 x 12 cm

voor de zeer bewuste eter van kaas, is deze lightkaas uit de
kaasstad Alkmaar zeer geschikt,
10 x 10 cm

per pak van
50 porties van 20 g

per 8 pakken van
20 sneetjes van 25 g

05.44.6052

05.54.6008

EMMENTAL 45+

MOSTERDKAAS 50+

een wereldse kaas met een eigen karakter,
10 x 10 cm

een verrassend sneetje kaas,
10 x 10 cm

per etui van
25 porties van 20 g

per 8 etuis van
25 porties van 20 g

05.44.6054

05.44.6058

JONGE GOUDA 48+

KAAS MET TUINKRUIDEN 50+

een handige portieverpakking,
2 sneetjes,
10 x 10 cm

de toevoeging van tuinkruiden maakt deze kaas speciaal,
10 x 10 cm

per karton van
200 porties van 15 g

per 8 etuis van
25 porties van 20 g

05.44.6055

05.44.6059

JONGE GOUDA 48+

JONGE GOUDA 48+

ideaal voor op boterham,
10 x 15 cm

exclusief voor het beleggen van baguettes,
5 x 15 cm

per etui van
25 porties van 20 g

per 2 etuis van
160 porties van 14 g

05.44.6057

05.44.6056
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BELEGEN GOUDA
MET KORST 48+
ROND HB
(KWART)

JONGE GOUDA ONTKORST 48 %
HB
zachte en romige smaak

vol en romig van smaak

per stuk van ± 3 kg

per stuk van ± 4 kg

05.41.6305

05.41.6311

JONG BELEGEN GOUDA
MET KORST 45+
ROND HB
(KWART)

JONGE GOUDA MET KORST
48 % RECHTHOEK
heerlijk zacht en romig

een echte allemansvriend, lekker romig

per stuk van ± 3 kg

B, per stuk van ± 18 kg

05.41.6306

05.41.6304

JONGE GOUDA
MET KORST 45+
ROND HB
(KWART)

RESTOBLOC ONTKORST 48+
rechthoekig

zacht en romig van smaak

per stuk van ± 3 kg

per stuk van ± 4 kg

05.41.6307

05.41.6387

JONGE HOLLANDSE GOUDA
MET KORST 48 %
ambachtelijk bereid

B, per stuk van ± 5 kg
05.41.6308
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Broodsalades
EIERSALADE 65 %

SURIMI-KRABSALADE

de eiersalade met 65 % aan eieren
kenmerkt zich door de moussige structuur
en de authentieke eismaak

38 % surimi, 6 % krab

per pot van 1 kg

B, per pot van 1 kg

06.61.6434

06.61.6526

GEROOKTE ZALMSALADE 24 %

TIJGERGARNAAL-COCKTAILSALADE 30 %

smeerbare salade met stukjes
gerookte zalm in een cocktailsaus

de tijgergarnaalcocktail is een balans tussen
romige cocktailsaus, tijgergarnalen,
surimi en fruit

per pot van 1 kg

B, per pot van 1 kg

06.61.6449

06.61.6440

TONIJNSALADE
NATUUR 50 %

PIKANTE TONIJNSALADE 42 %

een pure tonijnsalade met een
authentieke smaak waarbij vele
brokjes tonijn zichtbaar zijn

pittig gekruide salade met stukjes tonijn

per pot van 1 kg

B, per pot van 1 kg

06.61.6425

06.61.6441

TONIJN-COCKTAILSALADE 42 %

VISSALADE 40 %

een heerlijke tonijnsalade
rijk gevuld met tonijn in
een romige cocktailsaus

smeerbare salade met stukjes vis in mayonaise,
de vis wordt onder MSC label
duurzaam gevangen

B, per pot van 1 kg

per pot van 1 kg

06.61.6427

06.61.6448

SURIMISALADE 45 %

ZALM-KOMKOMMERSALADE NO MAYO
12 %

romige surimisalade met stukjes verse surimi,
aangevuld met vers krabaroma

per pot van 1 kg

B, per pot van 1 kg

06.61.6430

06.61.6501
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KIPHAWAISALADE 40 %

AARDAPPELSALADE 70 %

een rijkelijk gevulde salade met
malse stukjes kipfilet en diverse soorten
fruit zoals ananas, perzik en peer

aardappelsalade naturel met schijfjes aardappel
verwerkt in een romige saus met
ajuin en kruiden

per pot van 1 kg

per pot van 1 kg

06.61.6426

06.61.6429

PIKANTE KIPSALADE 43 %

CHAMPIGNONS OP
ZIJN GRIEKS 33 %

een pittige kipsalade met een rijk pallet aan
ingrediënten: paprika, wortel, kruiden en
specerijen samen met stukjes
paprika en ajuin

verse champignons en gebakken ajuin in
een heerlijke Griekse saus

B, per pot van 1 kg

B, per pot van 1 kg

06.61.6428

06.61.6435

KIPSALADE 44 %

LENTESALADE 66 %

de kipsalade is rijkelijk gevuld met malse stukjes
kipfilet en puur van smaak

de lentesalade kenmerkt zich door een rijke
vulling van maar liefst 6 soorten groenten:
wortel, selder, augurk, ajuin, erwten en paprika

per pot van 1 kg

per pot van 1 kg

06.61.6437

06.61.6436

KIPSALADE
ANDALOUSE 40 %

KOMKOMMERSALADE 44 %

lekker malse stukjes kip in een pittige
andalouse saus met wortelstripjes,
selder en ajuin

komkommerschijfjes en wortelblokjes
in een luchtige tartaarsaus

per pot van 1 kg

per pot van 1 kg

06.61.6438

06.61.6466

KIP-CURRYSALADE 50 %

VLEESSALADE 44 %

een heerlijke en pittige currysaus,
rijkelijk gevuld met malse stukjes kipfilet

de vleessalade kenmerkt zich door
een rijke vleesvulling en een frisse nasmaak
door de zilveruitjes en augurk

per pot van 1 kg

per pot van 1 kg

06.61.6442

06.61.6431
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KEBABSALADE 25 %
heerlijk kebabvlees in een mayonaisesausje

CRISPY BACON
SALADE 17%
17 % krokant spek

B, per pot van 1 kg

per pot van 1 kg

06.61.6467

06.61.6475

HAM- EN PREISALADE
smeerbare salade met stukjes
ham en prei in een mayonaise

B, per pot van 1 kg

Ontdek onze
heerlijke klassiekers
in een veggie jasje

06.61.6468

PIKANTE PITASALADE 35 %

VEGETARTARE
MARTINO
spread op basis van 66 % wortelen

de pitasalade is rijk gevuld met stukjes
pitavlees en afgewerkt met pittige kruiden
en specerijen samen met stukjes
paprika en ajuin

B, per pot van 1 kg
B, per pot van 1 kg

06.61.6540

06.61.6432

PRÉPARÉ DU CHEF 70 %
heerlijke spread waarbij de pure smaak van
rund- en varkensvlees in een samenspel met
kruiden tot zijn recht komt

per pot van 1 kg
06.61.6439

MARTINOSALADE 70 %
55 % varken, 15 % rund

VEGETARTARE
PRÉPARÉ
spread op basis van 69 % wortelen

B, per pot van 1 kg
06.61.6541

CURRYSALADE
NO CHICKEN
spread op basis van curry en
25 % vegetarische reepjes

per pot van 1 kg

B, per pot van 1 kg

06.61.6474

06.61.6542
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Vers broodbeleg - confituren met stukken
AARDBEIENCONFITUUR

PRUIMENCONFITUUR

45 % fruit, met stukken

45 % fruit, met stukken

per emmer van 4,5 kg

per emmer van 4,5 kg

07.03.1097

07.03.1094

ABRIKOZENCONFITUUR

RODE BESSENGELEI

45 % fruit, met stukken

45 % fruit, met stukken

per emmer van 4,5 kg

per emmer van 4,5 kg

07.03.1098

07.03.1095

BOSBESSENCONFITUUR

VIERVRUCHTENCONFITUUR

45 % fruit, met stukken

45 % fruit, met stukken

per emmer van 4,5 kg

per emmer van 4,5 kg

07.03.1091

07.03.1099

FRAMBOZENCONFITUUR

PERZIKENCONFITUUR

45 % fruit, met stukken

45 % fruit, met stukken

per emmer van 4,5 kg
07.03.1092

KERSENCONFITUUR
45 % fruit, met stukken

per emmer van 4,5 kg

per emmer van 4,5 kg

07.03.1093

07.03.1096

per karton van 5 kg

40.40.3096

DV

Graatloze wilde zalmfilet
zalm is een vette vis met heel wat gezondheidsbevorderende eigenschappen:
hij zit namelijk boordevol gezonde omega 3-vetzuren, vitamines en mineralen. Deze nutriënten hebben een gunstig effect op het immuunsysteem, de bloeddruk, de hersenen en het gezichtsvermogen.
Redenen te over om deze topper een plekje te geven op uw menu!

Eventuele drukfouten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

porties van ± 140/160 g

Prijzen in euro, excl. btw. In geval van voorraadonderbrekingen zijn de in deze folder vermelde aanbiedingen niet geldig.

De afgebeelde foto’s hebben een indicatieve waarde. Verantwoordelijke uitgever: Chris Teugels, Algemeen Directeur, JAVA Foodservice bvba, Wingepark 10, B-3110 ROTSELAAR.

GRAATLOZE
WILDE ZALMFILET

