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TERMÉKINFORMÁCIÓ
Karton súlya

Rösti Pizza

Spanyol csurgatott fánk

Churros

805541

4 x 1 kg

18 g/ 55 db

Óriás röszti alapon, olaszos
feltéttel

Straight Churros

806652

6 x 1 kg

11 g/ 91 db

Sweet Potato Fries 9,5 mm

805140

5 x 2,27 kg

-

Spicy Sweet Corn Bites

806536

5 x 1 kg

15 g/ 66 db

Chilli Cheddar Cheese Nuggets

804777

5 x 1 kg

18 g/ 55 db

trend, életstílus - és jó üzlet.

Philadelphia® panírozott
krémsajtgolyók

804871

3 x 1 kg

10.8 g/ 92 db

Rösti Bites

804496

4 x 2,5 kg

13 g/ 192 db

Röstiko Rounds oven

755504

4 x 2,5 kg

42,5 g/ 59 db

Egy kutatás szerint a reggeli szerepe az éttermi forgalomban 5 év
alatt kb. 17%-al nőtt. Vajon elegendő napjainkban egy ütős ajánlathoz
a tükörtojás és a sült kolbász? A vendégek 78%-a szívesen látna új,
különleges ajánlatokat. Mi több, ötből hárman gondolják úgy, hogy a
tökéletes reggeli a burgonyát sem nélkülözheti. Mit és hogyan tálaljunk
a reggelire éhes vendégeknek? Merítsen ötleteket kiadványunkból!

Spanyol csurgatott fánk (egyenes)

Fűszeres kukoricafalatkák

Cukkinis pizza
2 óriás röszti tallér paradicsommal,
cukkinivel, bazsalikommal és sajttal

A jelenkor fogyasztói folyamatosan
Ma már nem csak az ételek íze, hanem a komplex élmény határozza
meg, hogy a vendég visszatér-e a vendéglátóhelyre. Ehhez sokszor
elég egy-egy különleges hozzávaló, látványos tálalás, valamilyen
meglepetés. Legyünk bátrak áttörni a hagyományos reggeli kínálatok
határait, kísérletezzünk!

Bruschettás reggeli
3 röszti háromszög paradicsomos
(koktélparadicsom, olívaolaj, bazsalikom,
bors), gombás (gomba, vaj, fokhagyma,
metélőhagyma) és tojásos (tojás, tejszín,
vaj, metélőhagyma) feltéttel tálalva

egyedivé együtt!

Fontolja meg reggeli ajánlatának
kiterjesztését egész napra, az
állandó étlap részeként!

Philadelphia Crispy Snacks

Röszti tallérok sütőbe

805809

4 x 2,5 kg

42,5 g/ 59 db

Röstiko Triangles oven

740505

4 x 2,5 kg

63 g/ 40 db

Röszti tallérok fritőzbe

Palacsinta

Röszti háromszögek fritőzbe

Röstiko Triangles fryer

803586

4 x 2,5 kg

63 g/ 40 db

Baconnel, kolbásszal, gombával
és röszti háromszöggel töltve

Hash Browns Triangles

806461

4 x 2,5 kg

50 g/ 50 db

Teller Rösti

803792

1 x 6 kg

150 g/ 40 db

Röszti háromszögek (50g/db)

Óriás röszti tallérok

Napindító finomságok

a nyüzsgő nagyvárosban:

Forrás: Fogyasztói kutatás, Toluna, 2017 augusztus

Röstiko Rounds fryer

Röszti háromszögek sütőbe

étkezése, tegyük ízletessé és

A jól megalkotott reggeli kínálat ma már több, mint egy délelőtti
menüsor, mindig kéznél levő egyszerű, gyors és látványos ételként
használható bármilyen napszakban.

Cheddar sajtfalatok chili paprikával

Röszti falatkák

A reggeli a nap legfontosabb

Ismerje meg innovatív termékeinket, és alkossa meg saját receptjét! Akár
kávézót, éttermet vagy hotelt irányít, termékeinkre alapozva könnyedén
és gyorsan elkészítheti trendi reggeli kínálatát.
A hagyományos reggelik sokkal vonzóbbá tehetők az etnikai konyhák
ízeinek merész felhasználásával. Seregnyi termékünk illik egyes
diétaspecifikus trendbe is, mint például a gluténmentes, vagy vegán
táplálkozás.
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Termékkód

LOGISZTIKAI ADATOK

Édesburgonya hasábok

keresik az újdonságokat.

Jo

Termék súlya/
csomagonkénti
darabszám

Buongiorno focaccia
2 kisméretű pizza zöldpaprikával,
lilahagymával, uborkával és chilis
sajtfalatkákkal

További inspirációt, receptet keres?
Látogassa meg a www.avikofoodservice.hu oldalt.

Pizza gazdagon
Pizzatészta, paradicsomos
pizzaalap, reszelt mozzarella,
pancetta, fűszeres darálthús,
paradicsom, gomba, röszti falatok

még több inspiráció:

AvikoPRO
mobil applikáció

Mosollyal kínáljuk.

INGYENESEN
LETÖLTHETŐ

www.avikofoodservice.hu

Mosollyal kínáljuk.
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Tradicionális
spanyol reggeli

Churros porcukorral, csokiszósszal és
a kedvenc kávéval

Tojas
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Hagyományos angol reggeli

!!!

Tükörtojás, gomba és apró paradicsom, kolbászkák és bacon
szeletek, egy adag sült bab és 3 röszti háromszög

Sült tojás
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Csirke Klub

2 tojás, chorizoval
koktélparadicsommal sütve,
mini rösztivel tálalva

Óriás röszti tallér csirkemellel,
jégsaláta, paradicsom, szeletelt
bacon és krémsajt

Annyira édes!
Egyenes Churros lekvárral, vagy
gyümölcsszósszal tálalva

Angolosan
Tükörtojás, sült bab,
koktélparadicsom, bacon
és nagy halom röszti falatka

Kettesben
Churros két főre, mogyoró,
porcukor, csokiszósz és egy
kancsó kávé

Pancetta Klub
Óriás röszti tallér pancettával,
sajttal, friss salátákkal és
avokádóval

Pirítoast
Tükörtojás, kolbász, bacon, röszti
háromszög - 2 szelet pirítóssal

Reggeli burger

Serpenyős mix

Röszti háromszög, szezámmagos
zsemle, húspogácsa, paradicsom,
csemegeuborka, bacon szelet,
saláta, sajt, ketchup

3 tükörtojás koktélparadicsommal,
gombával, röszti falatokkal és
zöldfűszerekkel

Burritók közt

Sziruposan

Reggeli bagel
Grillezett zöldségekkel, pesztós
sajtkrémmel és édesburgonyával

Becsavarodva

Szaftos malac

Fűszeres kukoricafalatkák
vörösbabbal, avokádóval és
paradicsommal, tortillába tekerve

2 röszti tallér, 1 tojás és tépett
malachús BBQ szósszal,
zsemlében tálalva

Belvárosi bagett

Röszti tallérok chorizo szeletekkel
és tojással, reszelt cheddar
sajttal, sült babbal és aprított
petrezselyemmel tortillába
tekerve

2 röszti háromszög, sült bőrös
császárhús, barnamártás,
juharszirup, csiperkegomba,
2 tükörtojás, paradicsom, aprított
petrezselyem

Amerikai
buggyantott tojás
2 röszti tallér, 1 tojás, 2 szelet
prosciutto, hollandi mártás,
metélőhagyma

Sült olasz sonkával, friss
zöldségekkel, majonézzel és
fűszeres kukoricafalatkákkal

Hamm, bekaplak!
Bagett sonkával, salátalevéllel,
sült hagymával, röszti falatokkal
és tartármártással

