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Vlees / vis

Verpakking ReadyMeal Suikervrij
Bereidingswijze: opwarmen in combisteamer tot kern 72°

KALF LAM VARKEN KALKOEN

VACUÜMVERPAKKING
maaltijdcomponent / 4 x 2,5 kg

opwarmen bij 95 °C & 100% stoom

ALUMINIUMSCHAAL
volledig gerecht / 4 x 2,5 kg of 4 x 3 kg

opwarmen bij 150 °C met gesloten klep

LOSGEVROREN ÉÉNPANSGERECHT
volledig gerecht / 4 x 2,5 kg

ZONDER TOEVOEGDE SUIKERS, MET MALTITOL
Maltitol is een kunstmatige zoetstof gemaakt

van moutsuiker en heeft 0,9 keer de zoetkracht 
van suiker, zonder bijsmaak.

Heerlijk zoet. Ook voor diabetici.

opwarmen bij 160 °C & 60% stoom

KIP KONIJN ZEEVRUCHT VIS VEGETARTSICHRUND

Om een perfecte service te garanderen ontvangen wij uw bestelling graag 2 dagen vòòr uw leveringsdag.
Bij een minimumbestelling van €200 vermijdt u €10 administratie- en transportkosten.

 Fribona is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

Beste klanten,

Zomers weer in aantocht! De sfeer zal al zeker goed warm worden bij de barbecue (p.3), maar ook voor velen tijdens het  
WK voetbal!

Onze Rode Duivels zullen er in Rusland weer echt voor gaan én scoren! Wat dacht je van een Russian burger of een ReadyChef-
bereiding van Limousinstoofvlees met abdijbier en Belgische frieten? Of waarom geen Belgische piramide of een Triotranche 
als dessert? Veel meer alternatieven vind je terug op p. 10-13. De Belgische voetbal-balpen wordt weer het grote hebbeding! 
Supporter goed! Go for it! Enjoy!

Men wil gezonder, duurzamer en gevarieerder eten. Fribona biedt daar hele lekkere nieuwigheden voor aan. Flexitariër zijn is 
de grote trend! Velen eten al af en toe vegetarisch. Maar hoe varieer je daarin? Het is belangrijk dat het product bijvoorbeeld 
voldoende eiwitvervangers bevat.

Zo lanceren we hier 3 heel verschillende echt lekkere veggieproducten (p.8 & 12)! Wat het meest in het oog springt, is wel onze 
eigen ReadyMeal-bereiding, nl. een veggie Indische curry, rijk aan groenten…

Het recept van onze kippenlasagne is volledig veranderd. Het bevat ook boerenkool, fetakaas, pompoenpitten en pompoen!! 
Echt superfood! Dus alles oogt veel kleurrijker in je bord én het is daarbij ook zeer aangenaam om te eten! Een echte aanrader!

Voorwoord
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BARBECUE-TIME BIJ FRIBONA

Gemarineerde kippenpilon

Kippenpilons van ± 150g rauw 
gewicht werden gemarineerd 
en gebakken.

5 kg - ±130g, ca. 38 stuks
3105

GAAR

Gelakt buikspek

Snede buikspek die door het 
lakken met honing, sojasaus 
en mosterd een extra touch 
krijgt. Krokant bakken op de 
grill, maar nog sappiger indien 
eerst traag gegaard.

50 x ±125g
1238

RAUW

Varkensribben

Herkomst: Frankrijk of Spanje. 
±500g/stuk, 30 cm lang, 8 cm 
breed.

10 kg
1235

RAUW

Barbecueworst

Heerlijke barbecueworst 
op basis van Belgisch 
varkensgehakt en kruiden.

50 x 100g
2252

RAUW

Scampibrochette

Brochetten met rauwe, 
gepelde en ontdarmde 
zeewaterreuzegarnalen. 
12 gepelde scampi’s per 
brochette. 20% glacering.

1 kg - 10 x 100g
5835

RAUW

seizoen

HEERLIJK 
BARBECUEN
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Kippenfilet broccoli-mozzarella

Belgische kippenfilet, 
afgewerkt met een laagje 
mozzarella-broccolisaus. In 
combisteamer opwarmen: 
20-25 min. (ontdooid) of 25-30 
min. (bevroren) bij 140 °C.

5 kg - ca. 30 x ±160g
3175

GAAR

Kalkoennugget

Gepaneerde stukjes 
kalkoenvlees, reeds gegaard 
met weinig vetstof. ±18g/stuk. 
In combisteamer opwarmen: 
8 min. (bevroren) of 6 min. 
(ontdooid) bij 210-220 °C en 
20% stoom.

4 x 2,5 kg
3360

GAAR

Kalkoenschnitzel

Gepaneerde portie 
kalkoenvlees, gebakken. Bij 
het bakken werd een minimum 
aan vetstof toegevoegd!

4,5 kg - 30 x 150g
3370

GAAR

Varkensvleesbrood in sneetjes

Gekruid varkensvlees 
met stukjes tomaat en ui. 
Voorgebakken. In sneetjes 
van ± 50g. Opwarmen in de 
verpakking. Combisteamer: 
45-50 min. (ontdooid) bij 
95 °C en 100% stoom 
(kerntemperatuur: min. 68 ° C).

8 x 1 kg
2410

GAAR

5 kg - 50 x 100g
3371
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Kippenlasagne

Verse lasagnevellen met afwisselend een vol-au-ventsaus met pompoenpitten en een saus 
met boerenkool en fetakaas, dit alles overgoten met een pompoensaus. Echt superfood.

3 kg
7054

NIEUW
RECEPT

Farfalle met kip

Farfalle met stukjes gekookte 
kippenfilet, broccoli, gebakken 
uischijven, halfgedroogde 
tomaten, paprikablokjes 
rood & groen, wortelschijfjes 
in een licht getomateerde 
kruidensaus.

2,5 kg
7270

NIEUW
RECEPT

Kalfsmarengo

Gegaarde stukken mals en 
mager kalfsvlees met een 
grove snit van gele en oranje 
wortelen in een getomateerde 
saus met champignons, 
uiringen, appel en kalfsfond. 
Verfijnd familierecept!

2,5 kg
7105

NIEUW
RECEPT
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Ossentong in madeirasaus

De moeder der klassiekers. 
Malse sneetjes ossentong 
in madeirasaus, met 
champignons. Op en top 
grootmoeders keuken!

2,5 kg
7115

NIEUW
RECEPT

Biefstuk

Dichtgeschroeide steak. Bij het 
bakken werd er een minimum 
aan vetstof toegevoegd.

5 kg - 120-150g, ca. 37 stuks
1105

GAAR

Runderstoofvlees

Heel licht gekruid 
runderstoofvlees. Nagegaard 
in de vacuümverpakking 
waardoor elke verpakking ook 
vleesjus bevat. Voeg een saus 
toe en uw rundsbereiding is 
snel en eenvoudig klaar!

4 x 2 kg
1171

GAAR

Oosterse noedels met rund

Noedels met gemarineerde 
gegaarde stukjes rundvlees, 
Aziatische groentepan (reepjes 
van courgette, gele paprika, 
wortel, taugé en zwarte 
champignons) met oestersaus.

2,5 kg
7267

GAAR

Viscubes met venkel en dille

Frisse visbereiding met Alaska 
Pollack in blokjes (rauw) in 
een heerlijke saus met stukjes 
van de zeer gezonde groente 
'venkel', afgewerkt met dille. 
Serveer met wat extra venkel 
en enkele kerstomaatjes.

2,5 kg
7175

OP=OP
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Kabeljauwhaasje Atlantisch

Kabeljauwhaasje zonder vel. 
Los ingevroren. Gevangen 
in de Noord-Oostelijke 
Atlantische Oceaan. 10% 
glacering. DUURZAME 
VISSERIJ.

1 kg - 180-220g
5010

RAUW

5 kg - 140-160g
5011

Visplankje

Plankje Alaska Pollackfilet, 
praktisch graatloos. 
Niet geglaceerd.

4,5 kg - 30 x 150g
5305

RAUW

Gepelde roze garnalen

Gepelde en gekookte 
garnalen. 20% glacering. Met 
sleepnetten gevangen in de 
West-Indische Oceaan.  
Maat: 300/500 per pond.

1 kg
5710

Zalmkroket

Gepaneerde portie Atlantische 
zalm met saus. Graatloos.

18 x 105g
5945

RAUW

12 x 150g
5947

Gerookte rode zalmfilet

Voorgesneden Salmo salar, 
gerookt op natuurlijke wijze 
met beukenhout. Oorsprong: 
Noorwegen, aquacultuur. 
Praktisch graatloos. Dikte 
snedes: 2,5-3,5 mm.

±1,2 kg
5625

Zalmblokjes

Praktisch graatloze zalmblokjes 
van ± 26g. Zonder vel. 
Afkomstig van de visvangst in 
de Stille Oceaan.

5 kg
5620

RAUW
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Multigranen pizzetta met groenten

Een ovaalormige 
meergranenpizza (in 
enkele portiegrootte) met 
verrukkelijke tomatensaus, 
belegd met blokjes witte 
kaas, champignons, paprika 
en schijfjes olijf.

24 x 135g
7330

NIEUW

Puur chocolade

Drie lagen donkere 
chocoladebiscuit, telkens 
afgewisseld met een laagje 
chocolademousse. Afgewerkt 
met chocoladelijntjes 
bovenaan.

20 x 55g
8617

20 x 55g
8618

Zonder toegevoegde 
suikers, met maltitol.

Quinoa-groenkoolburger

Deze vegan burger van 
fijne groentjes (groenkool, 
aardappel, ui, wortel, 
sojabonen) is uiterst geschikt 
als voorgerecht, bijgerecht 
of als een verrassend 
vegan burger broodje. Het 
quinoakorstje geeft de burger 
een knapperig extraatje. 
75g/stuk. Voor oven of 
friteuse.

1,2 kg - 16 x 75g
4025

NIEUW

Extra kortingen

Prijswijzigingen

Gewijzigde verpakkingen

0500 Geraspte emmentalerkaas 1 kg

0631 Gratin dauphinois 2 x 2,5 kg

0636 Hertoginnenaardappelen 4 x 2,5 kg

6460 Peterselie 8 x 250g

6465 Knoflookblokjes 8 x 250g

6466 Bieslook 8 x 250g

6467 Sjalotten fijngesnipperd 8 x 250g

8728 Half stokbrood wit 50 x 125g

8798 Half stokbrood breed 42 x 165g

2021/0 Swiss steak 50 x 100g /  30 x 150g

3480/1 Struisvogelburger 50 x 100g / 30 x 145g

2215 Lamsburger 4,35 kg – 30 x 145g

3165 Kippenfilet voorgebakken 5 kg - 100-120g

3175 Kippenfilet broccoli-mozzarella 5 kg – 30 x 160g

3660 Konijnenburger 4,50 kg – 30 x 150g

5045 Pladijsfilet 1 kg - 120-160g

5205 Gepaneerde scholfilet 5 kg - 140-160g

6070 Julienneprei 4 x 2,5 kg

6774 Mekong rijstmix 4 x 2,5 kg

6975 Exotische fruitsalade 4 x 2,5 kg

5315 Hoki meunière 35 x 160g i.p.v. 140g

3660 Konijnenburger 4,50 kg – 30 x 150g i.p.v. 145g
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Zonder toegevoegde 
suikers, met maltitol.
Bevat natuurlijke suikers.

Horentjes

Roomijs in een koekje, versierd 
met een cacaofantasie, 
geroosterde en gesuikerde 
hazelnoten.

16 x 120 ml
8025

Vanille met nootjes

16 x 120 ml
8027

Vanille - chocolade

Pannenkoeken

Gebruiksklaar. Met een zoete 
vannillegeur, een luchtige 
structuur en een zoete lichte 
karamelsmaak. ±80 stuks. Los 
ingevroren.

5 kg
8830

Frangitarte

Zacht gebak met een toets van 
amandel en kokos. Met een 
streepje abrikozenconfituur, 
een raster van bladerdeeg en 
een wit fondantlaagje.

48 x 60g
8672

Triostar

Driekleurenwaterijs met 30% 
vruchtensap.

30 x 55 ml
8035

SEIZOEN

Rabarber-appeltaart

Ronde taart op basis van 
zanddeeg. Belegd met 
appelkwartjes, rabarber 
en Normandische room. 
Voorgesneden in 10 porties 
van 75g.

10 x 750g
8699

Berlijnse bol gele room

Berlijnse bol gevuld met crème 
pâtissière. Enkel ontdooien.

45 x 70g
8866

20 x 70g
8867

IJshartje

Frambozenroomijs met witte 
chocolade.

16 x 130 ml
8472

Perfect voor moederdag

seizoen

OP=OP
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Kipballetjes in tomatensaus

Een lekkernij voor groot en 
klein: gehaktballetjes van 
kippenvlees, overgoten 
met een licht gekruide 
tomatensaus met stukjes 
groenten in (tomaat, ui, wortel 
en selder). Balletjes van ±20g, 
±55 balletjes per verpakking.

2,5 kg
7130

NIEUW
RECEPT

Stoofvlees Limousin met abdijbier

Manueel versneden stoofvlees 
van rundvlees ras Limousin 
(een ware delicatesse) in een 
saus van lekker abdijbier 
(St. Bernardus), runderfond 
en uien.

2,5 kg
7113

NIEUW

Belgische frieten

Dé authentieke artisanale friet. 
Haar onregelmatige snit, haar 
aparte smaak en aparte kleur 
maken er een échte “frite 
maison” van. Dikte: ± 12mm.

4 x 2,5 kg
0660

Witloof met kalkoenham

14 stronkjes Belgisch witloof 
gewikkeld in een sneetje 
ham, rijkelijk overgoten met 
kaassaus en afgewerkt met 
gemalen kaas. Een traditioneel 
gerecht dat blijft smaken.

2,5 kg
7090

NIEUW
RECEPT

Vol-au-vent

Mooie stukken gekookt 
vlees van soepkip in een 
romige witte saus met 
champignonschijfjes.

2,5 kg
7150

NIEUW
RECEPT
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Speklapje op z’n duivels

Sappig en heerlijk lapje spek 
met mosterdsmaak.

± 6,25 kg - 125g, ca. 50 stuks
1237

RAUW

Russian burger

Mengeling van varkensgehakt 
en ui, met heerlijke kruiden.

5 kg - 50 x ±100g
2283

GAAR

NIEUW

4,35 kg - 30 x ±145g
2284

Duivelsgebraad

Varkensgebraad van ontvette 
karbonade met een licht 
pikante mosterdsmaak. 

4 x ± 2 kg
1226

RAUW

Aardappelnootjes

Gepaneerde bolletjes 
aardappelpuree. ±115 st./kg.

4 x 2,5 kg
0605

seizoen

VOORGEBAKKEN

Hoki meunière

Heerlijke, voorgevormde 
hokifiletportie met citroen en 
peterselie. Voorgefrituurd, 
niet doorbakken. Gevangen 
in de Stille Oceaan of in 
de Atlantische Oceaan. 
DUURZAME VISSERIJ.
Opgelet: vanaf nu 
160g ipv 140g!!

35 x 160g
5315

WK VOETBAL ACTIE
GRATIS WK-BALPEN per persoon 

& 1 BELGISCHE VLAG per klant
bij aankoop van 3 verschillende 

WK voetbal-producten
min. 1 vlees- of visproduct.

(zie p.10-13)

geldig op alle leveringen tem 15/7,
 maar besteld vóór 15/6

FIFA WORLD CUP
RUSSIA 2018
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Veggie Indische curry

Verrassende veggieschotel 
met eiwitvervangers. 
Gegrilde groenten (uien, 
rode paprika, aubergines), 
gebroken sperziebonen, 
erwten, kekererwten, 
bloemkoolroosjes, 
kerstomaten, kokos- 
currysaus, zoete aardappel  
en rozijnen. Serveer met rijst!

2,5 kg
7180

GAAR

NIEUW

Koolvisfilet

Koolvisstaarten 160-180g. 
Duurzame visserij. 
10% glacering.

5 kg
5032

RAUW

NIEUW

Triotranche

Driekleurenijs met koekjes.

24 x 100 ml
8020

Kippenbout gebakken

Sappig, gebakken en licht 
gekruid.

25 x ± 240g
3151

NIEUW

seizoen

WK VOETBAL IN RUSLAND

Coupe pêche melba

Bekertje op voet gevuld met 
vanilleroomijs, frambozensaus 
en perzikstukjes.

12 x 150 ml
8430

seizoen

FIFA WORLD CUP
RUSSIA 2018



13

Belgische piramide

Patisserieportie in vorm 
van een piramide met een 
mousse van woudvruchten, 
passievrucht-mango en 
chocolade.

10 x 80g
8580

NIEUW

10 x 80g
8581

Zonder toegevoegde 
suikers, met maltitol.

Cheese red fruits

Frisse kaasmousse op een 
witte biscuit met een hart van 
rode vruchten. Gewenteld in 
een vanille-chocoladekleedje.

12 x 95g
8602

NIEUW

Progres aardbei

Twee progrès bodems, 
gevuld met frisse slagroom 
en afgedekt met zuivere 
aardbeienpuree. Aunthentiek 
en ambachtelijk recept. 
Glutenvrij. Ontdooid in 
5 minuten. Voorgesneden 
in 12 stuks. Ø 23 cm.

500g
8608

NIEUW

Potje driekleur suikervrij

Ijs met vanille-, aardbei- en 
chocoladesmaak. Zonder 
toegevoegde suikers. 
Gezoet met stevia.

36 x 80 ml
8109

WK donut

Donut met rode coating, 
afgewerkt met spikkels in de 
Belgische driekleur.

48 x 52g
8793

NIEUW

glutenvrij

WK VOETBAL IN RUSLAND
FIFA WORLD CUP

RUSSIA 2018



t. 050 83 30 90 - f. 050 82 71 64 - www.fribona.be - info@fribona.be -  Volg ons op facebook14

FRIBOZINE PROMO JUNI 2018

Paella

Rijkelijke mengeling van gele rijst met gegrilde stukjes kippenfilet, mosselen, vis, 
zeevruchten, gebakken ui, erwten en blokjes rode paprika. Het verschil zit hem 
in de afwerking met saffraan en half gedroogde tomaten! Zuiderser kan niet!

2,5 kg
7250

NIEUW
RECEPT

Kalkoengyros

Gegaarde stukken kalkoenfilet 
met ananas, rode en groene 
paprikablokjes, appelblokjes 
en uien.

2,5 kg
7140

NIEUW
RECEPT

Kipfilet pilav

Gegrilde kippenhaasjes 
in een zoetzure saus met 
champignons, paprika- en 
uiblokjes en stukjes appel.

2,5 kg
7155

NIEUW
RECEPT
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Bami goreng

Aziatische noedels met 
kalkoenham, omelet, 
julienneprei, wortelreepjes, 
gebakken ui, lente-ui, gember 
en look, op smaak gebracht 
met daslook en sojasaus.

2,5 kg
7268

NIEUW

Kippenfilet

Kippenfilet, individueel 
ingevroren. 120 - 140g.

5 kg
3115

RAUW

Bruschetta spinazie

Toast met een topping van 
fetakaas, tomatenstukjes en 
delicieuze spinazie. 
Opwarmen in de oven.

9 x 38g
0046

Lichtgerookt varkenshaasje

Voorgebakken lichtgerookt 
varkenshaasje. Voorgesneden 
in porties van 100-120g.

5 kg
1275

GAAR

Hartige hapjes

Een waaier van 6 soorten 
bladerdeeghapjes met: 
kaasvulling, broccoli-
gerookte zalm, kip-curry, 
grijze garnalenvulling, 
bolognaise en ham-prei. 
Opwarmen in de oven.

24 stuks
0040

Kalfslapje

Oorsprong: Europa.

4,5 kg - 30 x ±150g
1410

RAUW

OP=OP
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Gepaneerde portie 
varkensvlees met blokjes kaas 
en ham. Combisteamer: 6 min. 
(ontdooid) of 8 min. (bevroren) 
bij 210-220 °C en 20% stoom.

Europese oorsprong. ± 400g.

5 kg - ca. 50 x ±100g

4 kg

2066

1220

GAAR

GAAR

4,5 kg - ca. 30 x ±150g
2065

Hamburger extra

Licht gekruid rundergehakt.

5 x (16 x 100g)
2225

RAUW

5 x (12 x 150g)
2226

5 kg - 100g, ca. 50 stuks
2275

4,35 kg - 145g, ca. 30 stuks
2276

Kipspies

Licht gekruide, gemarineerde 
en voorgebraden stukjes 
kippenborstfilet op een 
satéstokje. Halal-product. 
100g per kipspies. 
Diepgevroren opwarmen in 
combisteamer: 15 min. bij 
170 °C.

4 x 2,5 kg
3140

GAAR

Kalkoentournedos

Ronde portie gemarineerde 
kalkoenfilet. Gebakken met 
een minimum aan vetstof.  
± 100g per portie.

5 kg
3320

GAAR

Tirolerschnitzel

Varkenshaasje 
RAUW
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Zalmfilet Atlantisch

Praktisch graatloos, 
zonder vel. 
10% glacering. 
Herkomst: Chili. 
140-160g.

5 x 1 kg
5627

RAUW

Zeeschnitzel

Heerlijke gepaneerde portie 
met stukjes vis en fijne 
groentjes in een sausje.

12 x 150g
5940

RAUW

Zalmlasagne

Tussen de verse lasagnebladen 
vinden we Atlantische zalm, 
bladspinazie en een smakelijke 
kaassaus. Heerlijke variatie op 
de gekende klassieker.

3 kg
7045

NIEUW
RECEPT

Vispanmix 4 soorten

Mix van zalm, kabeljauw, 
Alaska Pollack en roodbaars. 
15% glacering. 20-40g. 
Ideaal voor de bereiding van 
vispannetjes.

10 x 1 kg
5309

RAUW

Pladijsfilet

Praktisch graatloze 
dubbeldekker-scholfilets. 
Zonder zwart vel, met wit 
vel onderaan. 120-160g per 
portie. 20% glacering. 
Uit onze Noordzee.

10 x 1 kg
5045

RAUW
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Kipkroket

Mooie stukjes kip met een 
heerlijke witte saus in een 
krokant jasje. Kortom: een 
lekker voorgerecht, maar kan 
ook als avondgerechtje eens 
een aangename afwisseling 
zijn. Diepgevroren afbakken in 
friteuse: 4-5 min. bij 180 °C.

20 x 50g
0410

Maatjes

Oosprong: Nederland. 
Beschikbaar begin juni.
10 maatjes per schaaltje.

60 x 55g
5320

Roodbaarsfilet

Mooie diepgevroren 
roodbaarsfilets, zonder vel en 
praktisch graatloos. ±170g. 
Gevangen in het noordoosten 
van de Stille Oceaan. 20% 
glacering.

12 x 1 kg
5020

RAUW

Quiche ham-prei

Lichtbruine, ovengebakken 
quiche met ham-preigarnering. 
In bevroren toestand 
opwarmen in de oven 
gedurende 15-20 min. bij 
180° C.

24 x 150g
7035

Cannelloni ricotta spinazie

Deeg met een 
gepasteuriseerde vulling 
van ricotta en spinazie. Het 
product in de koelkast laten 
ontdooien, met kaassaus 
(Fribona) of tomatensaus 
overgieten en 20 min. bij 200 
°C in een voorverwarmde oven 
opwarmen.

4,2 kg - 60 x 70g
7390

GAAR

Surimi

Vlokken imitatiekrab. 
Geen glacering. Zonder 
smaakversterkers.

1 kg
5785

seizoen

Tilapiafilet

Zonder vel. Praktisch 
graatloos. 140-200g. Witte filet 
met een rood oppervlakkig 
laagje en de typische smaak 
van zoetwatervis. Relatief 
zachte structuur. 20% 
glacering.

12 x 1 kg
5075

RAUW
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Jumbo choc

Roomijs met vanillesmaak, 
omhuld met melkchocolade.

20 x 120 ml
8017

Kriekentaart

Heerlijke voorgesneden ronde 
kriekentaart, afgebakken en 
versneden in 10 porties van 
80g.

800g
8696

16 x 80g
8675

Zonder toegevoegde 
suikers, met maltitol.
Bevat natuurlijke suikers.

Coupe brésilienne

Beker op voet, afgevuld met 
vanilleroomijs, karamelsaus en 
bresiliennenootjes.

12 x 150 ml
8420

Soft minimix

Assortiment van soorten 3 
malse broodjes: bruin, wit en 
meergranen. Al afgebakken, 
enkel te ontdooien.

75 x 30g
8724

Roomijs sublime vanille

Luxe vanilleroomijs.

2,5 L
8230

Extra kortingen

0641 Roast potatoes rozemarijn 4 x 2,5 kg

6760 Penne (voorgekookt) 4 x 2 kg

6856 Zucchinimix 4 x 2,5 kg

6870 Bretoense groentepan 4 x 2,5 kg
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Sachertorte

Spie chocoladecake met twee 
lagen abrikozenconfituur, 
overgoten met een zachte 
chocoladeganache.

10 x 72g
8642

10 x 72g
8643

Zonder toegevoegde 
suikers, met maltitol.

Ideaal voor moederdag en andere feesten in mei!

Abrikoos

Zonder toegevoegde 
suikers, met maltitol.

Biscuit vanille

Biscuit met laagjes 
vanilleslagroom, afgewerkt 
met melkchocoladeschilfers, 
slagroom en een stukje 
ananas.

14 x 75g
8645

14 x 75g
8646

Taartjes Holeki - Reeds gebakken. Ø: 6,5 cm

Gevuld met abrikozen, 
afgewerkt met bladerdeeg en 
een laagje gelei.

40 x 45g
8631

40 x 45g
8632

Bladerdeeg gevuld met room 
en appelpartjes, afgewerkt 
met een laagje gelei.

Appel

Flan

40 x 45g
8633

Op basis van gerezen deeg 
met een vulling van flan.

Bavarois framboos

Mousse van slagroom en 
frambozen op een luchtige 
biscuit, afgewerkt met een 
frambozencoulis. 1 laag 
biscuit. 39 cm lang, 9 cm 
breed, 4 cm hoog.

700g
8684

F R O Z E N  C O N V E N I E N C E  F O O D

Vliegweg 23
8020 Oostkamp - België 
T: 050 83 30 90
F: 050 82 71 64
info@fribona.be
www.fribona.be
BE0405.186.123

Volg ons op facebook


