100% VEGAN

Beuk is één van de leukste bakkerijen op het gebied van appeltaarten, cakes, gebak, patisserie en "ready-to-serve" snacks.
Als producent en leverancier bieden Beuk en Goutier "ready-to-serve" een breed
assortiment met kwalitatief hoogwaardige producten voor terassen, restaurants,
cafe's, hotels, koffiebars, Iunchrooms, bedrijfs- en partycatering en instellingen.

kruimel
appeltaart

wener
appeltaart

boerenjongens
kruimel appeltaart

Punten

: 12

Punten

: 12

Punten

Gewicht

: 1800g // 150g

Gewicht

: 1800g // 150g

Gewicht

: 1800g // 150g

Colli/HE

: 6 taarten

Colli/HE

: 6 taarten

Colli/HE

: 6 taarten

De vulling van verse frisfruitige
appels, gewelde rozijnen, hoge kwaliteit
suiker en een snufje kaneel komt
samen tot een intense beleving van
smaak en geur, die ieder verwachting
overstijgt.

90243

90231

Bereid met
verse appels

Vegan
appeltaart
Punten

Behalve de beroemde knapperige
kruimels, is de taart door de vulling
van verse appels en gewelde rozijnen
tegelijk ook zacht en fruitig.

: 12

Gewicht

: 1800g // 150g

Colli/HE

: 6 taarten

De Vegan appeltaart, zonder enige
dierlijke ingrediënten. Deze zuiver
plantaardige appeltaart wordt gemaakt
van lekker wenerdeeg, zonder ei en
met een vulling van verse parten
appel, voor een extra smaak beleving
besprenkelde de banketbakkers deze
heerlijk taart met amandelen.

Voorgesneden
in 12 punten

: 12

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

90273

Met
amandelen

Zonder dierlijke
ingrediënten
100% VEGAN

90264

bestellen doet u
gemakkelijk & snel via...
Uw huidige grossier

of
What's app 06 - 30 20 80 90
Fax 0172 820 267
Telefoon 0172 820 266
Email info@beukfs.nl
Web www.beukfs.nl

roomboter
appeltaart

bourgondische
appeltaart

Kortingsactie !

Voorwaarden: MOQ 3 (Colli/HE)
5 Colli/HE 5% korting
6 Colli/HE 6% korting etc.
10 Colli/HE > 10% korting

lekkerste
appeltaart

Punten

: 12

Punten

: 10

Punten

: 10

Gewicht

: 1800g // 150g

Gewicht

: 1800g // 180g

Gewicht

: 1500g // 150g

Colli/HE

: 6 taarten

Colli/HE

: 6 taarten

Colli/HE

: 6 taarten

De vulling van verse frisfruitige appelcompote, gewelde rozijnen, suiker
en kaneel behouden het optimale
verse smaakpallet, afgewerkt met
amandelstiften en abrikozengelei.
Gemaakt met deeg van echte verse
roomboter.

De fris-fruitige appeltaart afgewerkt
met verse appelblokjes en kaneel, een
wenerdeeg bodem en een appelcompote vuIIing met gewelde rozijnen.

90279

90256

90239

roomboter
kruimel appeltaart

De taart kan direct uit de vriezer de
oven in. De appeltaart wordt gemaakt
van lekker wenerdeeg en een vulling
van verse parten appel en diverse
ingrediënten zoals suiker en kaneel,
maakt hem bij onverwachte grote
omzet een lekkere uitkomst!

oud
hollandsche
appeltaart

noten
appeltaart

Punten

: 10

Punten

: 12

Punten

Gewicht

: 1800g // 180g

Gewicht

: 2000g // 165g

Gewicht

: 2200g // 185g

: 6 taarten

Colli/HE

: 6 taarten

Colli/HE

: 6 taarten

Deze heerlijke roomboter appeltaart
is bestrooid met krokant gebakken
roomboterkruimels en geschaafde
amandelen. De frisverse appelvulling
met banketbakkersroom, gecombineerd met wenerdeeg en gemaakt
van deeg met echt verse roomboter!
90278

Colli/HE

Ruim bestrooid met een mengsel van
gezonde noten en zaden voor een
afwisselende smaak en extra energie.
Voor ondernemers die regelmatig wielrenners en andere sporters op bezoek
krijgen is dit een fantastisch product.

90271

: 12

De Ambachtelijke met de hand
gemaakte roomboterappeltaart
uit ons topsegment. Een in lagen
opgebouwde appeltaart met kruimige
cake, creme patissiere, gewelde
rozijnen en vers geschilde appels.
Van deeg met echt verse roomboter!
90258

NIEUW!

VEGAN

SAUCIJZENBROODJE
OOK IN MINI’S

100% VEGAN

VRAAG GRATIS
PROEFMONSTER AAN!
email : info@beukfs.nl | whatsapp : 06 - 30 20 80 90 | beukfs.nl

NIEUW!

ROOMBOTER SAUCIJZENBROODJES

VEGAN SAUCIJZENBROODJES

GROTE

MINI’S

GROOT

MINI’S

Stuks
: 14
Gewicht : 1120g // 80g
Colli/HE : 6 dozen
36660

Stuks
: 42
Gewicht : 1134g // 27g
Colli/HE : 6 dozen
36661

Stuks
: 14
Gewicht : 1120g // 80g
Colli/HE : 6 dozen
36666

Stuks
: 42
Gewicht : 1134g // 27g
Colli/HE : 6 dozen
36667

TIROLER STOLZ APPELTSTRUDEL
Porties : 12
Gewicht : 1920g // 160 g
Colli/HE : 6 appelstrudels
99611

De apfelstudel of “Tiroler Stolz” is door Goutier gebaseerd op een tradionele
Oostenrijks receptuur. Daarnaast zijn de authentieke strudels gevuld met
verse appel vulling en een heerlijke Weense kruidenmelange.

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

NATUREL
GESNEDEN

99611

VRUCHTEN
GESNEDEN

99617

VANILLE / CHOCO
GESNEDEN

99616

NATUREL
ONGESNEDEN

99610

