
Fruitsalade verpakt
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Fruit, Sappen &
Choco fruit

Mooie ovale bakjes vol gesneden met vers fruit en luxe opgemaakt met daarbij een zwart vorkje.

• Fruitsalade; galia meloen, cantaloupe meloen, ananas druiven, aardbeien, kiwi, mandarijn, 
bosbes en framboos
• Aardbeien
• Ananas
• Watermeloen (seizoensgebonden)

Per bakje € 2,25Per bakje € 2,25

Fruitsalade los
Niet verpakt per doosje maar in één grote bak om uit te scheppen. 

• Galia meloen
• Cantaloupe meloen
• Ananas
• Druiven
• Aardbeien

Per kilo € 11,80Per kilo € 11,80

• Kiwi
• Mandarijn
• Bosbes
• Framboos

Alles wordt vers gesneden en produceerd en bovendien kunnen wij alles koel op locatie
aanleveren.

vanaf 15 personen
BESCHIKBAAR PRIJSINDICATIE ALLERGIEËN?

variërend bespreek ze met ons



Chocolade fruit op stok
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Fruit, Sappen &
Choco fruit

Vers fruit op brede satéprikkers ondergedompeld 
in pure of witte chocolade.

Verkrijgbaar in
• Ananas
• Aardbeien
• Banaan of een combinatie van alle soorten

Prijs per stokje € 2,-Prijs per stokje € 2,-

Jus d’orange
Iedere dag vers geperst met enkel verse ingrediënten. Geen gebruik van conserveringsmiddelen of 
smaakversterkers.

• Verpakt per 300ml beker met deksel en een rietje erin
• Verpakt per flesje (± 300ml)
• Verpakt in liter flessen, handig om uit te schenken in bekers

€ 2,50 per beker
€ 2,50 per flesje
€ 5,98 per liter

Smoothies
• Pink passion (Verse jus d’orange met verse aardbeien, bramen en frambozen)
• Summer fruit (Verse jus d’orange met verse mango, banaan en kiwi gold)
• Melon mania (Verse jus d’orange met meloen, kiwi, aardbei en ananas)
• Tropical splash (Vers geperste appelsap met framboos en peer)
• Popey (Vers geperste appelsap met spinazie, banaan en avocado)

€ 3,00 per beker
€ 3,00 per flesje
€ 7,50 per liter

Verpakt per 300 ml beker met deksel en een rietje erin
Verpakt per flesje (± 300 ml) 
Verpakt in liter flessen, handig om uit te schenken in bekers 

Chocolade appels
Hollandse nieuwe oogst appels ondergedompeld 
in pure chocolade. Indien gewenst met gekleurde 
spikkeltjes of nootjes.

Per appel € 2,50


