
SN
A

CK
´i

t

-   Sprøde og velsmagende snacks med mange anvendelsesmuligheder
-   Kort tilberedning direkte fra frost

SNACKS OG APPETIZERS
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Sprøde og delikate små Butterdejs Snack
Butterdejs Snack med cremet hummersauce, 20 g pr. styk. Den cremede hummesauce er lavet 
på basis af bla. chilenske hummerhaler, cognac, smør, cremeost og hvidløg. De chilienske hum-
mere kommer fra et bæredygtigt fiskeri (MSC-certificeret). 
Butterdejs Snack med røget laks, 30 g pr. styk. Denne variant har bla. fyld af den bedste kvalitet 
røget laks (god og saftig salmo salar) samt cremeost, purløg og Dion sennep. Smagfuld og cremet 
fyld omkranset af sprød butterdej.

Butterdejs Snack med røget laks
30 g
3,4 kg krt.
Vare nr.: 164 141 030

Butterdejs Snack med cremet hummersauce
20 g
3,2 kg krt.
Vare nr.: 164 119 020
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SNACK’itC

Luksuriøse små hapsere med et appetitligt og indbydende udseende. Begge varianter 
har en mild og fin afstemt smagsprofil, som vil tiltale de fleste. Oplagte at benytte som 
appetizers ifbm. receptioner, fester eller events. 
Tilberedning i ovn direkte fra frost (10-12 min. v. 200°C varmluft). Pakket løsfrosne i 
mindre karton for max. fleksibilitet.



Panerede Rejer
60% rejer, forstegt
3 x 1 kg. ps./krt.
Vare nr.: 105 767 001

N Y H E D !

Sprødpanerede 
rejer

Store og saftige koldtvandsrejer 
(pandalus borealis) - i en let og sprød 
panering, let krydret med bla. pap-
rika. Lækre, sprøde og smagfulde!
Koldtvandsrejer i panering er lidt an-
derledes end hvad man typisk ser, 
men koldtvandsrejens sødmefulde 
smag og høje kvalitet fornægter sig 
ikke (60% rejer). 
Mange anvendelses muligheder; idé- 
elle som delikat fingerfood og i 
snackkurv. Kan også anvendes som 
appetizer og salat topping eller som 
et måltid med f.eks. pommes og 
salat. Er også velegnet som portions- 
servering på buffet.
De panerede rejer er forstegte og til-
beredes hurtigt og enkelt direkte fra 
frost, - enten i ovn (5 min. v. 200°C 
varmluft) eller i friture (1-2 min v. 
180°C). 
De er mærket med Clean Label, hvil-
ket vil sige, at de ikke indeholder 
nogen former for kunstige tilsæt-
ningsstoffer.
Rejerne er fra bæredygtigt fiskeri 
(MSC-certificeret).
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Pretzel Cod Bites
Saftige stykker af atlanterhavs torsk (gadus morhua) 
paneret i en sprød og smagfuld pretzel panering. Den 
særlige salte brødkringle ”Pretzel” er kendt i mange 
lande – men nok specielt i tysktalende områder.

De små Pretzel Bites på ca. 20 g indeholder 55% fisk. 
De har helt deres eget karakteristiske ruff udseende 
fra Pretzel paneringen og har mange anvendelsesmu-
ligheder; som delikat fingerfood, en snack, appetizer 
eller pindemadder.  Kan også serveres på buffet som 
portions-servering med tilbehør. Den delikate stør-
relse, den knasende sprøde panering og saftige milde 
fisk gør Pretzel Cod Bites populær hos både børn og 
voksne.

Tilberedes nemt og enkelt i ovn direkte fra frost  
(10-12 min. v. 200°C varmluft). 

Torsk fra bæredygtigt fiskeri (MSC-certificeret).

Pretzel Cod Bites
(55% fisk), forstegt
Ca. 20 g
3 x 1 kg. ps./krt.
Vare nr.: 156 058 020
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Kontakt din lokale konsulent for yderligere information  
om fisk og skaldyr fra Royal Greenland

Læs mere om vores produkter på 
www.royalgreenland.com/dk/foodservice
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Jeppe Harbo Tjell
National Account Manager

Jylland og Fyn
Tlf.: 2078 3593 

jeht@royalgreenland.com

Niels Pinderup
Key Account Manager

Jylland og Fyn
Tlf.: 2211 7049 

nipi@royalgreenland.com

Michael Thomsen
National Account Manager 

Sjælland og Bornholm
Tlf.: 4199 8453 

mika@royalgreenland.com

Carina Hammarkvist
Distriktschef 

Sjælland og Bornholm
Tlf.: 2384 5781 

carh@royalgreenland.com
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