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En verden af fjerkræ
Vi forhandler de bedste fjerkræprodukter fra de dygtigste producenter i 
verden og leverer ud til vores kunder gennem grossister, forhandlere og 
industrivirksomheder. På tværs af restauranter, caféer, kantiner og private 
hjem i Europa serveres vores fjerkræprodukter i over 65.000.000 måltider 
hvert år. 

Hos Euro Poultry vil vi være mere end bare en fjerkræleverandør. Vi vil være 
din foretrukne partner og fjerkræspecialist.

Løsninger og rådgivning til dig og dit køkken  
Vi lytter til dine behov og udfordringer og hjælper med løsninger, der passer 
til dig, dit køkken og din menu. Vores dedikerede konsulenter brænder for 
fjerkræ, og de sætter stor ære i at rådgive professionelle køkkener om, 
hvordan de får det bedste ud af deres produkter. Det gælder både 
anvendelsesmuligheder, menu-sammensætning, udregninger af kostpriser 
pr. servering og andre tips til at optimere din forretning.

  Vesterhavskylling
   - Fra skoven ved vandet

Vores danske økologiske ’Vesterhavskylling’ kommer direkte 
fra skoven ved vandet. Her har Vesterhavskyllingen gået og 
hygget sig med at spise de sunde urter, der vokser i skovbun-
den, hvilket gør vores Vesterhavskylling 100% økologisk og 
klimavenlig.

Indbagt/Paneret
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Top Table

Chefs club

Kvalitetsprodukter med et hjemmelavet look
Vores produkter fra Top Table er tilberedte på forhånd og gjort nemme 
for alle at håndtere. Dermed sparer du værdifuld tid i dit køkken, som 
kan bruges på andre vigtige ting. Eftersom der også er taget hånd om 
både hygiejne og risiko for bakterier, kan du trygt lade dit personale 
håndtere produkterne – og stadig være garanteret en ensartet og høj 
kvalitet.

Se hele serien

Indbagt/Paneret Kogt, Stegt & Grillet Grillet & Krydret

Friske og fleksible fjerkræprodukter
Fællesnævneren for hele vores Chefs 
Club-sortiment er, at 
vi har stor respekt for den originale råvare. 
Derfor er du altid sikret 
kødfulde og saftige fjerkræprodukter med 
kun et minimum af svind under 
tilberedning. Du får med andre ord en ens-
artet, høj kvalitet, som du kan stole på – 
hver gang! 
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Southern Fried Panerede Kyllingespyd - 1028071

Hot & Spicy Paneret Kyllingebryst i Strimler - 1026011

Hot & Sour Panerede Kyllingechunks - 1026171

Crunchy Kyllingeburgere - 1025271

Nyeste produkter fra Top Table


