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handgesneden

FruitCup assortiment

FRUIT

Exotisch fruit | 185 gram

Fruitsalade | 1000 gram

Salade met meloen, druif, mandarijn,
kiwi, aardbei en
mango.

Salade met meloen, ananas, druif,
mandarijn, kiwi en aardbei.

Fruitsalade | 3500 gram

Watermeloen | 185 gram

Ananas | 185 gram

Salade met meloen, ananas, druif,
mandarijn, kiwi en
aardbei.

Salade met watermeloen.

Salade met ananas.

Fruitsalade | 185 gram

Meloensalade | 185 gram

Fruitsalade | 400 gram

Salade met meloen, druif, mandarijn,
kiwi en aardbei.

Salade met diverse soorten meloen.

Salade met meloen, ananas, druif,
mandarijn, kiwi en aardbei.

Hollandse
rauwkost | 2000 gram

Koolsalade
met vruchten | 1000 gram

Salade met bleekselderij, bloemkool,
wortel, rettich, radijs en Basis Ei.

Salade met witte kool, mandarijn,
ananas, druif en Rauwkost
Tartaarsaus.

Polder
rauwkostsalade | 1000 gram

Bountysalade | 200 gram

Waldorfsalade | 200 gram

Salade met bleekselderij, paprika,
radijs, wortel, witte kool en Rauwkost
Poldersaus.

Salade met komkommer, spitskool,
ananas, appel, cantaloupe, meloen en
Rauwkost Kokossaus.

Salade met bleekselderij, ananas,
appel. mandarijn en Basis Selderij.

De salades worden bereid met de
lekkerste verse fruitsoorten en zonder
conserveringsmiddelen. Ze zitten
boordevol vitamines, vezels en
mineralen. Geschikt voor elk moment
van de dag; als tussendoortje, bij de
maaltijd of bij de barbecue of
gourmet.

RAUWKOST
Heerlijke verse rauwkosten,
boordevol vitamines en met een
lichte, smaakvolle dressing. Deze
rauwkosten worden, net als de
fruitsalades, op een ambachtelijke
wijze bereid met de beste
ingrediënten.

NIEUW!

Bombay salade | 200 gram

Komkommerdille salade | 200 gram

Tomatensalade
met ei | 200 gram

Salade met bleekselderij, paprika,
komkommer, spitskool, ananas en
Basis Kip.

Salade met komkommer, radijs,
rettich, witte kool en Rauwkost
Tartaarsaus.

Salade met tomaat, komkommer, ei,
rode ui en Rauwkost Tartaarsaus.

Italiaanse
rauwkost | 1000 gram

Tomatensalade
met ei | 3500 gram

Oosterse
rauwkostsalade | 2000 gram

Salade met bleekselderij, paprika,
radijs, wortel, witte kool, macaroni en
Basis Macaroni.

Salade met tomaat, komkommer, ei,
rode ui en Rauwkost
Tartaarsaus.

Salade met paprika, wortel, ananas,
witte kool en Rauwkost Poldersaus.

NIEUW!

ASSORTIMENTSOVERZICHT
Aardbeien gesneden
Ananassalade
Bombaysalade
Bountysalade
Brabantse salade
Cantaloupemeloen
Exotische fruitsalade
Fruitsalade
Fruitsalade deluxe
Galiameloen
Groente/vruchtensalade
Hawaï rauwkost zonder saus
Hollandse groentesalade
Hollandse rauwkost
Italiaanse rauwkost
Komkommer-dillesalade
Koolsalade met ei
Koolsalade met vruchten
Meloensalade
Oosterse rauwkost
Oranje salade
Polder rauwkostsalade
Seizoensalade
Spicy fruitmix
Spicy pineapple
Tomatensalade met ei
Tropische rauwkost zonder saus
Waldorfsalade
Watermeloen (seizoen)
Verkrijgbaar in:
185/200 gram, 400 gram,
1000 gram, 2000 gram & 3500 gram

HANDGESNEDEN FRUITEN RAUWKOSTSALADES
FruitCup is de specialist op het gebied
van het snijden van vers fruit en het
maken van heerlijke rauwkosten.
Dagelijks snijden zij, op ambachtelijke
wijze, de lekkerste verse groenten en
fruit uit alle windstreken. Daarmee
stellen ze vervolgens de overheerlijke
verse fruitsalades en rauwkosten
samen, verkrijgbaar in diverse
samenstellingen en
verpakkingshoeveelheden.
Informeer voor de exacte bestel- en
aﬂeverprocedure bij onze afdeling
verkoop. T.H.T. is 5 dagen na productie.
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