NYHED - Luna bliver til

Panini Gourmet
skinke & ost

Hurtigt, lækkert,
klapgrill

Luna - nu som Panini Gourmet
Den velkendte luna, halvmånen med det fyldige brød og smagfuld ost og skinke fås nu
i en ny og lækker Panini Gourmet variant. Vi har kræset om Luna’en og gjort den endnu
mere on-the-go venlig.
Et lækkert tø op og server produkt, som nemt kan tilpasses enhver spisesituation.
Panini Gourmet med surdej har ekstra bid i brødet og den særlige smag, som vi kender
fra italienske brød. En afbalanceret kombination af både hele skiver skinke og gouda
ost gør Panini Gourmet skinke & ost til et hit. Både on-the-go og to-stay.
Tilbered den i en klapgrill på få minutter og send den med dine kunder ud af døren.
Varm den i ovnen, tilbered den med frisk grønt og server den for dine kunder med lidt
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•
•
•

Perfekt kombination af brød og fyld
Passer perfekt i en burgerlomme i en to-go situation.
Nem håndtering for både dig og dine kunder

•

Kan tilberedes i ovn, klapgrill og high speed oven.

•

Giv et ekstra gourmet touch til din panini, og varm den i klapgrill. Det
giver ekstra sprødhed til brødet, og fremhæver smagen af osten, der
smelter over de hele skiver skinke.
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Panini til enhver smag

Du kan med fordel fylde din panini med frisk salat og grøntsager for ekstra sprødhed og farve. Du kan skabe din egen udgave med dit
udvalgte favorit grønt.
Alle paninier er tø op og server. Nemt for dig og mindsker madspild, du kan tage dem op efterhånden, som du skal bruge dem.
Kan med fordel varmes i klapgrill, ovn eller high speed ovn.
Panini Gourmet skinke og ost
Panini Gourmet skinke og ost er bagt på surdej, der giver ekstra smag og bid til brødet. Panini Gourmet er fyldt med
hele skiver af både skinke og smagfuld gouda ost. Giv den ekstra sprødhed ved at varme den i high speed ovn eller klapgrill.
Vare nr.		
Vægt pr. stk.

1800.3654
140 g

Antal pr. krt.
Kategori		

4 x 10
tø op & server

Panini spicy pepperoni
Spicy pepperoni er det hotte alternativ, når der skal være lidt mere spark på smagen. Den spicy pepperoni giver sammen
med rød og grøn peber, løg og hvidløg en panini fuld af smag,
Vare nr.		
Vægt pr. stk.

1800.3606
140 g

Antal pr. krt.
Kategori		

4 x 10
tø op & server

Panini Kylling
Panini Kylling er en lækker kombination af smagfuld kylling, kryddermayonaise og citronpeber. Et sikkert hit.
Vare nr.
Vægt pr. stk.

1700.3496
140 g

Antal pr. krt.
Kategori		

4 x 10
tø op & server

Panini Skinke
Panini Skinke er den rette kombination af lækkert brød, smagfuld flødeost og skinke. En klassisk kombination der
aldrig går af mode.
Vare nr. 		
Vægt pr. stk.

1700.3497
140 g

Antal pr. krt.
Kategori		

4 x 10
tø op & server

Panini Kebab
En velsmagende panini med kebab og smagfuld creme fraiche dressing. En nyfortolkning af den kendte durumrulle
Vare nr. 		
Vægt pr. stk.

1800.3608
140 g

Antal pr. krt.
Kategori		

4 x 10
tø op & server

Panini Vegetar
Til vegetaren eller når du vil have et kød frit-måltid. Lækkert brød, gouda ost og delikat vegetarsauce med tomatsauce
og chiliketchup sætter smag på panini vegetar.
Vare nr.		
Vægt pr. stk.

1800.3607
140 g
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Antal pr. krt.
Kategori		
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4 x 10
tø op & server
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