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Salade Aardappel                                          
emmer 5 kilo                   
99120

Saladepasta Mediterraan                                              
emmer 3 kilo                           
99122

Salade Huzaren                        
emmer 3 kilo                                   
99121

Saladepasta Pesto                              
emmer 3 kilo                                                   
99127

Salade Rundvlees                           
emmer 3 kilo                                             
99124

Rauwkost Griekse witte                           
kool,  emmer 3 kilo                                       
99140                                                

Salade Lunch                           
emmer 3 kilo                                                
99129

Salade Deutsche Kartoffel                                  
emmer 3 kilo                                                   
99130

Salade Zalm                              
emmer 3 kilo                                                    
99128

Rauwkost balkan Mix                          
emmer 3 kilo                                                    
99141

Rauwkost American                                        
Coleslaw , emmer 3 kilo                                                                                               
99142                                             

Rauwkost 4 jaargetijden                          
emmer 3 kilo                                                  
99143
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Bieze producten 

99120 Salade aardappel 5kg 
Aardappelsalade op basis van een salademayonaise. Volgens ambachtelijk Duits recept bereid met 
schijfjes aardappel, ui, peterselie en diverse kruiden. 

99121 Salade huzaren 3kg 
Pure Hollandse salade met blokjes aardappel. Kleurrijk gevuld met diverse groenten en fruit, zoals 
zilverui, wortel, augurk, erwten en appel. 

99122 Saladepasta Mediterraan 3kg 
Rode pastasalade op basis van tomaat. Rijk gevuld met paprika en prei, verfijnd met een mix van 
verrassende specerijen. 

99124 Salade Rundvlees 3kg 
Ambachtelijke salade van krachtig rundvlees, verwerkt in een basis van blokjes aardappel. Rijkelijk 
gevuld met augurk, zilverui, erwten en worteltjes. 

99127 Saladepasta Pesto 3kg 
Groene pastasalade op basis van pesto, met smaakvolle zongedroogde tomaten. 

99128 Salade zalm 3kg 
Grove salade, rijk gevuld met de fijnste ingrediënten, zoals zalm, wortel, augurk en zilverui. 

99129 Salade Lunch 3kg 
Luchtige aardappelsalade met verse roomyoghurt. Gevuld met diverse frisse soorten groenten, zoals 
augurk, wortel, selderij, ui, prei en erwten. 

99130 Salade Deutscher Kartoffel 3kg 
Schijfjes aardappel op bassis van salademayonaise. Verder ui, peterselie en diverse kruiden. Het 
verschil met de aardappelsalade zit ‘m in de receptuur en het gebruik van een andere aardappel. 

99140 Rauwkost Griekse Witte kool 3kg 
Frisse witte koolsalade, op smaak gebracht met authentieke Griekse kruiden. 

99141 Rauwkost Balkan mix 3kg 
Bontgekleurde rauwkostsalade in een friszure dressing met onder meer witte kool, paprika, augurk, 
maïs en zilverui. Op smaak gebracht met authentieke specerijen. 

99142 Rauwkost American Coleslaw 3kg 
Frisse salade in een romige dressing met een mildzoete combinatie van verse witte kool en wortel. 

99143 Rauwkost 4-Jaargetijden 3kg 
Verrassende rauwkostsalade in een mildfrisse dressing met prei, wortel, ui, komkommer en selderij. 

 


