AMBACHTELIJK
PUNTJE PATÉ

Courant verkrijgbaar assortiment
Patés
Deze patésmaken zijn het hele jaar door verkrijgbaar in de hiernaast afgebeelde verpakkingsvormen.
CODE

PATÉ-SOORT

100
101
102
103
111
112
113
114
117

Crème Paté
Champignon Paté
Boeren Paté
Ardenner Paté
Knoflook Paté grof
Peper Paté grof
Paté van Eend met Porto
Tuinkruiden Paté
Cranberry Paté

GROF/FIJN

F
F
G
G
G
G
F
F
F

CODE

PATÉ-SOORT

118
119
121
122
136
152
327
353
451

Bourgondische Paté
Ananas Paté
Peper Paté fijn
Griekse Paté
Noten Paté
Di Napoli Paté
Paté met Uienkonfijt
Paté met Schwarzwalder Ham
Appel Paté fijn

Thematisch
Breng kleur in uw koeltoog
Raadpleeg onze themaplanning voor de uitleverweken van de verschillende thema’s.

GROF/FIJN

G
F
F
G
G
G
G
G
F

Verschillende verpakkingsvormen
8, 12 of 24 stuks van 100 g
In deze verpakkingen zijn alle courante smaken en de lopende thema’s verkrijgbaar.

©

©

DISPLAY
Kartonnen displaydoos met 12 puntjes paté

TRAY
12 puntjes paté op tray in doos

Verpakkingscode (114)
Gewicht per stuk: 1,200 kg (12 stuks van 100 g)

Verpakkingscode (186)
Gewicht per stuk: 1,200 kg (12 stuks van 100 g)

©

©

DISPLAY
Kartonnen displaydoos met 8 puntjes paté

TAART
Taartvorm met 24 puntjes paté

Verpakkingscode (486)
Gewicht per stuk: 0,800 kg (8 stuks van 100 g)

Verpakkingscode (069)
Gewicht per stuk: 2,400 kg (24 stuks van 100 g)

Seizoensgebonden
Taarten

578 069

Taart van 3 paaspatés
Gewicht per stuk: 2,400 kg
Deze Paastaart bevat telkens 8 puntjes van 100 g van 3 verschillende paassmaken:
Paté van kalkoen en ananas (fijn), Jardinière paté (grof) en Honing paté (fijn).  

579 069

Taart van 3 vruchtenpatés
Gewicht per stuk: 2,400 kg
Deze vruchtentaart bevat telkens 8 puntjes van 100 g van 3 verschillende vruchtensmaken:
Cranberry paté (fijn), Ananas paté (fijn) en Appel paté (fijn).

562 069

Taart van 3 herfstpatés
Gewicht per stuk: 2,400 kg
Deze herfsttaart bevat telkens 8 puntjes van 100 g van 3 verschillende herfstsmaken:
Noten paté (grof), Paté met uienkonfijt (grof) en Paté met 10% Schwarzwalder (grof).  

467 069

Taart van 3 wildpatés
Gewicht per stuk: 2,400 kg
Deze wildtaart bevat telkens 8 puntjes van 100 g van 3 verschillende wildsmaken:
Paté van wildzwijn (grof), Paté van fazant (grof) en Paté van ree (grof).

501 069

Taart van 3 feestpatés
Gewicht per stuk: 2,400 kg
Deze feesttaart bevat telkens 8 puntjes van 100 g van 3 verschillende kerstsmaken:
Paté met uienkonfijt en abrikozen (grof), Paté met Roquefort en peren (grof)
en Paté met sinaasappel, Grand Marnier en stukjes mandarijn (fijn).

Trio van patés

Trio van paaspatés (577 420)

Trio van vruchtenpatés (464 422)

Gewicht per stuk: 0,300 kg
(6 stuks per karton)
- paté van kalkoen en ananas (fijn)
- jardinière paté (grof)
- honing paté (fijn)

Gewicht per stuk: 0,300 kg
(6 stuks per karton)
- cranberry paté (fijn)
- ananas paté (fijn)
- appel paté (fijn)

Trio van feestpatés (481 466)

Trio van wildpatés (454 378)

Gewicht per stuk: 0,300 kg
(6 stuks per karton)
- paté met uienkonfijt en abrikozen (grof)
- paté met Roquefort en peren (grof)
- paté met sinaasappel, Grand Marnier
en stukjes mandarijn (fijn)

Gewicht per stuk: 0,300 kg
(6 stuks per karton)
- paté van wildzwijn (grof)
- paté van fazant (grof)
- paté van ree (grof)

! Uitsluitend per veelvouden van 6 te bestellen.

Voordelen
van het ambachtelijk voorverpakt puntje paté
-		1 Kg inkopen is 1 Kg verkoop <> 0 % verlies
- minimum ruimte voor maximale presentatie
- 18 gangbare smaken
- ambachtelijk productieproces
- 4 weken THT
- bestelbaar per 3, 8, 12 of 24 puntjes
- ambachtelijke uitstraling
- super hygiënisch verpakt, BRC en IFS gecertificeerd
- het puntje paté van slechts 100 g speelt qua hoeveelheid en houdbaarheid geheel in op de wensen van uw cliënteel
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