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beuk
specials
3 Overheerlijke smaken
die je nog nooit in een
appeltaart hebt beleefd!

Bekijk onsnt
assortime

Neem contact met
ons op voor een

gratis monster
of andere lekkere introducties

Scan deze QR code
Ontvang alle informatie
over Beuk en spaar voor
waardevolle cadeaus.

Oud Hollandsche
Roomboter

n Ie U W !

beuk
specials

a p p e lta a rt
Punten : 12

Gewicht : 2200g // 185g
Colli/HE : 4 taarten
boterappeltaart uit ons topsegment. Een in lagen
opgebouwde appeltaart met kruimige cake, creme

90258

De Ambachtelijke met de hand gemaakte room-

patissiere, gewelde rozijnen en vers geschilde appels.

SPeLT
a ppelta a rt
Punten : 12

Noten

Gewicht : 2200g // 185g
Colli/HE : 4 taarten

a p p e lta a rt

meest succesvolle appeltaart, de Oud Hollandsche

Gewicht : 2000g // 165g

appeltaart, hebben wij nu ook een Beuk Spelt

Colli/HE : 6 taarten

90259

Met als basis de receptuur van één van onze

Punten : 12

appeltaart in ons assortiment.

Ruim bestrooid met een mengsel van gezonde
extra energie. Voor ondernemers die regelmatig
wielrenners en andere sporters op bezoek krijgen

90271

noten en zaden voor een afwisselende smaak en

is dit een fantastisch product.

engelands favoriet

Caramel

VeGAN
a ppelta a rt
Punten : 12

a p p e lta a rt

Gewicht : 1800g // 150g
Colli/HE : 6 taarten

Punten : 12
De Vegan appeltaart, zonder enige dierlijke ingrediënten.

Colli/HE : 6 taarten

Deze appeltaart wordt gemaakt van lekker wenerdeeg,
zonder ei en gevuld met een vulling van verse parten

Een heerlijke frisse appeltaart, bedekt met
Millionairs Caramel. Door hem even kort te
verwarmen in de magnetron, smelt de karamel

90262

knapperige kruimels en een laag van topkwaliteit

appel, voor een extra smaak beleving besprenkelde de

90263

Gewicht : 1700g // 140g

banketbakkers deze heerlijk taart met amandelen.

over de taart voor een extra smaaksensatie!

Gember
a ppelta a rt

Roomboter
kruimel
a p p e lta a rt

Punten : 16
Gewicht : 1600g // 100g

Punten : 10

Colli/HE : 6 taarten

Gewicht : 1800g // 180g
Colli/HE : 6 taarten

De jongste creatie van onze patissiers met 10%
innovatie zijn overweldigend! De Gember appeltaart

geschaafde amandelen. De frisverse appelvulling
met banketbakkersroom, gecombineerd met
wenerdeeg en gemaakt met echte boter!

introduceren wij voorgesneden in 16 punten van 100
gram, ideal voor een dessert en high tea.

90265

verse gember. De reacties bij het proeven van deze

met krokant gebakken roomboterkruimels en

90278

Deze heerlijke roomboter appeltaart is bestrooid

Roomboter

kruimel

a p pelta a rt

a p p e lta a rt

Punten : 12

Gewicht : 1800g // 150g

Gewicht : 1800g // 150g

Colli/HE : 6 taarten

Colli/HE : 6 taarten

taart door de vulling van verse appels en gewelde

De vulling van verse frisfruitige appelcompote,
gewelde rozijnen, suiker en kaneel behouden
het optimale verse smaakpallet, afgewerkt met

rozijnen tegelijk ook zacht en fruitig.

90239

Behalve de beroemde knapperige kruimels, is de

90243

Punten : 12

amandelstiften en abrikozengelei.

wener

nederlands favoriet

Bourgondische

a p p e lta a rt
Gewicht : 1500g // 125g
Gewicht : 1800g // 185g
Colli/HE : 6 taarten

a p pelta a rt
M 90249

Punten : 12

De vulling van verse frisfruitige appels, gewelde

geur, die ieder verwachting overstijgt.

Authentieke
Ambachtelijke

De taart kan direct uit de vriezer de oven in. De
90212

en een vulling van verse parten appel en diverse
ingrediënten zoals suiker en kaneel, maakt hem bij
onverwachte grote omzet een lekkere uitkomst!

wordt. Afgewerkt met verse appelparten.

Boerenjongens

Havermout

a p pelta a rt

a p p e lta a rt

Punten : 12

Punten : 12

Gewicht : 1800g // 150g

Gewicht : 2000g // 165g

Colli/HE : 6 taarten

vulling, daarbij is havermout cholesterol verlagend.

De boerenjongens appeltaart is een authentieke
Hollandse specialiteit van wenerdeeg met verse
appelvulling en een royale laag boerenjongens
(rum-rozijnen).

BEKIJK BEUKFS.NL VOOR NOG VEEL MEER INSPIRATIE!
Aan appeltaarten, gebak, cakes en hartige snacks...

90273

90261

havermout in het roomboterdeeg, een heerlijke

appeltaart wordt gemaakt van lekker wenerdeeg

90279

Als basis roomboterdeeg, de bodem heerlijke banket-

Deze appeltaart met honing is gemaakt met 25%

te vinden is.

Colli/HE : 6 taarten

Colli/HE : 4 taarten

Colli/HE : 6 taarten

zo een volle fruitsmaak die nergens in de markt

Gewicht : 1500g // 150g

Gewicht : 2200g // 185g

rozijnen, kaneel en een vleugje citroen gedoseerd

confituur, licht gekarameliseerde, verse appeltopping

Punten : 10

Punten : 12

cake waarop een mix van verse appelcompote met

wenerdeeg, heeft met deze afgewerkte abrikozen-

“a Oven
”
p pelta a rt

a p p e lta a rt

bakkers room met daarop een luchtige Moscovische

Colli/HE : 6 taarten
90256

komt samen tot een intense beleving van smaak en

Gewicht : 1800g // 180g
De fris-fruitige taart, gemaakt van traditioneel

L 90231

rozijnen, hoge kwaliteit suiker en een snufje kaneel

Punten : 10

Aardbeien

Sinasappel

B ava r o i s

B ava r o i s

Punten : 12

Punten : 12

Gewicht : 1500g // 125g

Gewicht : 1500g // 125g

Colli/HE : 4 taarten

Colli/HE : 4 taarten

koekjesdeeg bodem, in combinatie met Moscovische

afwisseling in het bavarois assortiment. Deze

cake en afgewerkt met een glimmende spiegel van
aardbeien gelei. Een geliefd product, voorgesneden
in 12 punten, dat zeker in de smaak valt bij velen.

99512

De bavarois sinaasappel-taart is een verrassende
99511

De populaire variant aardbeien-bavarois op een

variant is gegoten op een harde wener bodem, in
combinatie met moscovische cake en afgewerkt
met een gladde spiegel van sinaasappel gelei.

D iv e r s e n

cakes

Plakken : 20
Gewicht : 850g // 20g
Colli/HE : 4 cakes

Naturel

Chocolade

Vruchten

Vanille / choco

Naturel

99611

99618

99617

99616

99610

gesneden

gesneden

Slagroom

gesneden

gesneden

Slagroom

Ta a rt

S c hn i t t e

Punten : ongesneden

Punten : ongesneden

Gewicht : 1100g

Gewicht : 420g

Colli/HE : 3 taarten

Colli/HE : 6 schnitte

grote slagroomtaart van perfecte kwaliteit. Verstandig

Gemaakt met luchtig Moscovisch gebak dubbel gevuld
met echte slagroom en frambozenbessen jam. Opgemaakt
met fruit en chocolade.

99505

vieren is. Speciaal daarvoor introduceert Goutier deze

99516

Gelukkig zijn er regelmatig gelegenheden dat er iets te

ongesneden

dus om er altijd een op voorraad in de vriezer te hebben.

bestellen doet u via...
• Uw huidige grossier
• Foodservice Leimuiden (info@beukfs.nl)
en geleverd via uw grossier

Voorwaarden: MOQ 2 (Colli/HE)
5 Colli/HE 5% KORTING
6 Colli/HE 6% KORTING etc.
10 Colli/HE > 10% KORTING

A ppelt s t r u d el
Porties : 12
Gewicht : 1920g // 160 g

Colli/HE : 6 appelstrudels
De apfelstudel of “Tiroler Stolz” is door Goutier gebaseerd
op een tradionele Oostenrijks receptuur. Daarnaast zijn de

03001

Alternatieven bestel mogelijkheden / sites
en alternatieve leveringsmogelijkheden.
Beuk app of de website www.beukfs.nl
What’s app 06 - 30 20 80 90
Fax 0172 820 267
Telefoon 0172 820 266

tiroler Stolz

authentieke strudels gevuld met verse appel vulling en een
heerlijke Weense kruidenmelange.

BEKIJK BEUKFS.NL VOOR
NOG VEEL MEER INSPIRATIE!
Aan appeltaarten, gebak, cakes en hartige snacks...

