CAFÉ

sortiment

Tulip tilbyder et bredt
sortiment til caféer
Vi har udvalgt nogle produkter fra
vores store sortiment og komponeret noget ny inspiration til.
Man kan med de traditionelle
og de nye produkter nemt skabe
nogle lette og enkle retter som vil
passe på ethvert menukort.
Velbekomme!

SORTIMENT:
Varenr.:
80001090
80004521
80004690
70660305
70110809
70004451
80004324
80004484
70718235
80004589

Varenavn:
Opbevaring
Knochen Schinken, lufttørret
K
Bacon, peberkrydret
F
Bacon sliced, på bagepapir
K
Brunchpølser (cocktailpølser), 20 g
F
Chorizo brunchpølse, 25 g
F
Texas Hacksteak, 120 g
F
Pulled Turkey
K
Pulled Pork, revet
K
Brunchpølse, pusta 28 g
F
Sloppy Joe, 200 g
F

Antal/krt.
6 x 500 g
8 x 800 g
2 x 2500 g
4 x 2500 g
2 x 2500 g
2 x 3600 g
2 x 2000 g
4 x 1500 g
4 x 1064 g
4 x 1600 g
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Nyheder
Sloppy Joe
Sloppy Joe-bøffen er 200g stor og består af oksekød, rød
peber, løg, tomat, tomatpure, Worcester sauce og cola.
- Colaen binder bøffen en anelse og giver en helt fantastisk
smag til kødet sammen med grøntsagerne. Sloppy Joe stammer fra 1930’ernes Iowa, men nu kommer der altså også en
ny nordjysk version fra Tulip i Aalborg.

PeberBacon
Denne bacon består af Tulips klassiske baconskiver krydret
med peber og en synlig peber-kant omkring hele skiven.
Disse baconskiver har derfor en god smagsmæssig harmoni
mellem salt, peber og røg, hvilket gør denne bacon særlig
velegnet som smagsgiver og krydderi.

Brunchpølse Pusta
En stærk brunchpølse med smagfuld karakter.
Ungarsk inspireret. Vil gøre sig fantastisk godt på
en brunch eller frokost tallerken.

Texas Hacksteak er lavet af det bedste oksekød og let krydret.
Den passer fint til sandwich, burgers, salat eller råstegte
kartofler. De rustikke grillstriber giver produktet et attraktivt
udseende.
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Wonderland - 11750

Texas Hacksteak

