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IN DEZE EDITIE: GESCHIEDENIS
CLASSICS VAN COERTJENS
EEN BLIK OP DE WERELD
DE WORSTEN VAN THEO
ONS ASSORTIMENT
MYBEATS SPAARACTIE

DE GESCHIEDENIS
… GROEI VAN
KWALITEIT IN BLIK

ONZE
10 GEBODEN

HET BLIK

1956

Theo Coertjens start
beenhouwerij in
Borgerhout, samen met
z’n vrouw Monique.

BLIK IS HET NIEUWE VERS

1970

Opstart productielijn:
VLAAMSE STOVERIJ in BLIK.
Opstart export/verkoop in
Nederland.

1972-73

Verhuis naar nieuwe site
van 2000m2 te Deurne
met verdere uitbreiding
gamma zowel in
conservenassortiment als
in worstengamma.

2019

Als eerbetoon
en vakmanschap
opstart THEO
assortiment.

®

1957

Op vraag van plaatselijke friturist
start THEO met de fabricatie
van ‘worsten’ een type knackworst.
Dit met verregaande gevolgen,
de worsten van THEO worden bekend en
gevraagd, opstart van samenwerking
met verschillende groothandels.

1988

Na 62 jaar laat
Theo Coertjens
het bedrijf in
handen van
ROBUR Capital.

BPA-VRIJE
COATING

1990

Verhuis naar Brecht, nieuwe
ultramoderne site van
15.000m2. Implementatie
van computergestuurd
sterilisatie-systeem en later
ook geautomatiseerd traceersysteem. Revolutionair en
uniek voor de sector.

2018

We hebben de nieuwste TREND: kwaliteit zonder
compromissen. Sinds de opstart van het bedrijf
COERTJENS medio jaren 50 zweren we bij BLIK EN
BOKAAL, bijna 70 jaren later zijn we nog steeds
jong en trendy op dit vlak. Waarom denk je?

Opstart export naar
Frankrijk, Spanje, Italiê
Duitsland en UK.

100%
RECYCLEERBAAR

1. Geen kunstmatige additieven
en smaakversterkers nodig om ons
stoofvlees/ragout lekker te maken.
2. Geen compromissen op gebied
van smaak, kwaliteit of visueel
eindresultaat.
3. We hechten veel belang aan voedselveiligheid: geen verzuring en een
lange houdbaarheid.
4. Er is geen koeling vereist voor
stockage, bij transport is de normale
omgevingstemperatuur perfect.
5. Geen problemen met contaminatie
door onze bacteriologische veiligheid van gesteriliseerde gerechten.
6. De verpakking van de toekomst:
perfect recycleerbaar en milieuvriendelijk. Een perfect ecologisch en
voedselveiligheidsverantwoorde
coating, zonder chemische elementen
of Bisfenol A (BPA vrij), bewaart onze
gerechten in ideale omstandigheden.
7. Geen emmers, of gevacumeerde
verpakkingen die niet recycleerbaar
zijn.
8. Makkelijk te openen en te hanteren.
9. Optimale prijs-kwaliteitsverhouding
10. Aangepaste portie-verpakkingen
van klein (425gr) naar groot (2.7kg).

2008

Ingebruikname
eigen waterzuiveringsstation,
ver voor op gebied
van milieuondersteuning.

2003

Behalen hoogste
BRC-graad, Sindsdien
onafgebroken

AA label

DE LEKKERSTE FRIETEN
GAAN STEEDS OP ZOEK NAAR
DE COERTJENS
KWALITEITSGERECHTEN
IN BLIK OF BOKAAL

2020

Corona-Covid inspireert ons om verdere
creativiteit en smaken te introduceren:
18 nieuwe producten vinden hun plaats in
de steeds veeleisender wordende markt:
Bolognaise, Chili sin Carne, Slagersgehaktballen, …

2021

Creatie: www.culinair-ateljee.be

Behalen van
HALAL
certificaat.

Wij kijken uit naar
de toekomst, blik is
perfect, conserven zijn
de toekomst, recycleerbaar en duurzaam.
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HOOG %
MAGER VLEES
LANGE
HOUDBAARHEID
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CLASSICS VAN
COERTJENS

Ons stoofvlees
is vrij van
bewaarmiddelen,
smaakversterkers
of kunstmatige
aroma’s

STOOFVLEES

Ons stoofvlees kan je perfect een huissignatuur
meegeven door er je favoriete smaakgevers
aan toe te voegen. Iedere streek heeft zijn
eigen bruin bier, of trappist die onze basissen
perfect op smaak kunnen brengen. Wil je
peperkoek of speculoos, of je eigen streek
mosterd en persoonlijke kruiden of specerijen
toevoegen? Dat kan! Laat deze even opkoken,
voeg de Coertjens stoverij toe en laat samen
garen.
We laten je de keuze uit verschillende
bereidingen op basis van runds- of
paardenvlees. Liever de oer-Hollandse
hachée of draadjesvlees? Ook die vind je
in ons assortiment. Verwarm, serveer en
laat je klanten genieten.

Noem het de klassieker der
klassiekers bij Coertjens.
Dit is het gerecht dat ons
groot heeft gemaakt en
waarmee we de landsgrenzen doorbroken hebben.
Coertjens heeft ‘stoofvlees’
verheven tot een ‘Europees’
gerecht waar we onze
Belgische culinaire roots op
de wereld-gerechten-kaart
hebben gezet.

STOOFVLEESSAUS

Maar dit is ook de basis van wat ondertussen
een Vlaamse frietklassieker in studenten
middens is geworden: het Julientje, friet met
satékruiden, stoofvleessaus, viandel,
mayonaise met gebakken of gemarineerde
ajuintjes …

Ons stoofvlees kan ook perfect op smaak
gebracht worden. De frietcreaties vandaag Dirty Fries, patatje oorlog, Poutine, Kapsalon, ...
- zijn al klassiekers die uit de ‘fastfood’ keuken
komen overwaaien.
Trends die stilaan ook onze frituren veroveren
zijn gepimpte friet met stoofvlees, pijpajuin,
gebakken ajuin, gebakken spek en sperzieboontjes op lekkere, krokant gebakken friet.

Coertjens is marktleider
in België (frituur) en
Nederland (cafetaria)
in stoofvlees(saus)
in blik

Dit zou zomaar je signatuur ‘stoofvlees’ gerecht
op de kaart kunnen worden.
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De perfecte saus om je krokant gebakken
frietjes op smaak te brengen samen
met ‘het vleesje’ dat je klant wil verorberen.
Daarnaast maak je van onze lekkere saus
in een handomdraai een klassieke
grootmoeders' saus door er gebakken
spekblokjes, zilveruitjes en champignons
aan toe te voegen.
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Wie frieten zegt, zegt ragout.
Deze smakelijke klassieker is al sinds
zijn creatie, begin jaren tachtig, een
niet meer weg te denken topper in
België en Nederland. Het recept dat
Theo Coertjens hier creëerde is bij de
friturist een blijver geworden.

We selecteren de lekkerste ingrediënten:
gecertificeerde pure kippenfilet, bij ons
gekookt in de lekkerste bouillon, die als
smaakbasis dient voor de lekkere veloutésaus.
De ragout is eenvoudig op te warmen en
te serveren en houdt zich perfect in de
bain-marie of thermische warmhoudkast.

Wil je de ragout verder ‘aankleden’,
je eigen touch geven, dan kan dit heel
eenvoudig.
Denk maar aan lekker gestoofde gehakt
balletjes met Parijse champignons,
afgewerkt met onze ragout geeft dat een
schitterende Vol-au-Vent. Serveer met
een bladerdeeggebakje en frietjes
of aardappelpuree en je maakt menig
klant tevreden.

KIPPENRAGOUT

Ook in de grootkeuken, eetcafé, brasserie
en kantine kijkt iedereen reikhalzend
uit hoe je onze ragout serveert of
uitwerkt tot een smakelijk geheel.

Dit gerecht kan gepresenteerd worden
in de koeltoog bij de slager-traiteur
of kan menig buffet sieren bij de
paasbrunch of op je eindejaarsbuffet.

DE RAGOUTTAART

voor 12 personen

INGREDIENTEN
• 2 grote bladerdeegbodems van 32 cm
• 2,7 kg Ragout Theo Coertjens©
• 5 pijpajuin gereinigd in kleine stukjes
• 500 g gemengde boschampignons gereinigd
• 100 g boter
• 800 g ontvliesde en gepocheerde
kalfszwezeriken in stukjes
• 250 g grijze, gepelde Noordzee garnalen
BEREIDING & PRESENTATIE
• Verwarm de heteluchtoven voor op 190°C.
• Schik de bladerdeegvellen in uw taartvorm
en prik door met een vork. Schik er bakbonen
op en bak gedurende 15 min. Haal uit.
• Warm de boter en zet er de zwezerikken
in aan. Voeg er de champignons en pijpajuin
bij en bak verder.
• Meng de stoof met de Coertjens Ragout©.
Schik deze in de voorgebakken taartbodems
en bak nog extra 15 min op 180°C.
2 MOGELIJKHEDEN
• Toogpresentatie: Koel af en snijd telkens
in 6, verpak en schik in de toonbank of voor
traiteurverkoop.
• Kant-en-klaar: Serveer warm met wat
gemengde sla.

De classics recepten
van Coertjens vinden
hun oorsprong in
grootmoeders keuken
en zijn door
meester-slager
Theo Coertjens
ontwikkeld
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Maak het heet
en het is gereed.
Zo eenvoudig kan
koken zijn

BALLETJES
IN TOMATENSAUS
Op vraag van onze klanten, frituristen
en ook grootkeukenkoks, kwamen de
‘ballen’ in tomatensaus ons assortiment
‘binnenrollen’. Volledig terecht, als we
de proevers mogen volgen.
We creëerden een overheerlijke saus die
in onze warme keuken bereid wordt met
verse tomaten, huisgemaakte groentebouillon en geselecteerde kruiden die
door klein en groot gesmaakt wordt.
Ook hier geen compromissen: enkel de
beste en lekkerste ingrediënten komen
in aanmerking. Dankzij onze perfecte
bewaar- en verpakkingstechnieken
staan de balletjes in tomatensaus steeds
op het schap te wachten om verorberd te
worden.

SLAGERSGEHAKTBAL

Serveer ze met je lekkerste krokante
friet en Belgische mayonaise!

Een klassieker in Nederland, waar menig
chauffeur zich 's middags te goed aan
doet is ‘onze’ Slagersgehaktbal met jus.
Perfect ook bij frietjes of gepresenteerd
als je nieuwe gepimpte friet.
Perfect bij je menu als dagschotel met
lekkere stoemp. Proef hem, het zou
zomaar je favoriete bal kunnen worden …

Voor de kantine, brasserie of bedrijfskeuken hebben de meeste van onze
gerechten lange bereidingstijden.
Daarom maken we je job als kok veel
gemakkelijker. Ontblikken, opwarmen
en serveren. Op smaak brengen met je
eigen groenten of garnituren is perfect
mogelijk!
Verse aardappelpuree en gestoofde
sperzieboontjes als garnituren,
en in een mum van tijd heb je een
lekkere maaltijd, perfect te serveren
uit de bain-marie of thermische
warmhoudkast.

In Wallonië en Frankrijk worden
de Coertjens balletjes in
tomatensaus meestal op smaak
gebracht met zure augurken en
gebakken champignons.
Zo wordt een klassieker van
Coertjens een oerklassiek Frans
gerecht. Lekker met krokante
frietjes of stokbrood.

Enkel geselecteerde
toeleveranciers
met de nodige
certificaten, mogen
zich als Coertjens
leverancier profileren
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50% van de voeding
wereldwijd wordt
nog steeds in blik of
bokaal verhandeld
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DE WERELD(KEUKEN) IN BLIK — Dit is het groei-assortiment uit onze
warme keuken. Huisgemaakte recepten aangepast aan de smaak van de
Belg en Nederlander. Telkens opnieuw maken we gerechten met geselecteerde
verse ingrediënten en specerijen. Dankzij de expertise en ervaring van onze
koks, kwaliteitsdienst en productontwikkelaars komen we keer op keer tot
de lekkerste bereidingen. Deze brengen de bekendste gerechten uit de wereldkeuken tot bij jou.

WWW.COERTJENS.EU
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Daarbij komt nog dat dankzij door onze uitstekende
bewaar- en verpakkingstechnieken onze blikken
op het schap wachten om verorberd te worden.
Ideale gerechten voor de Take-Away keuken.
Eenvoudig te bereiden, snel klaar en allround van
smaak helpen deze bereidingen je om je afhaalmaaltijden in een mum van tijd klaar te stomen.
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DE
GOUDEN
REGELS
1. Maak een beknopte kaart, denk
economisch, marge is belangrijk.
2. Gebruik de beste ingredienten en
bereidingen: Coertjens is hiervoor
je ideale partner.
3. Warme gerechten moeten ongeveer
20 minuten op temperatuur blijven.
Dit kan perfect met onze verschillende recepten.
4. Kies voor je eigen comfort, maak
het niet te moeilijk met garnituren.
5. Speel in op trends en nieuwe smaken,
met ons gamma ‘een blik op de
wereld’ kan je enorm variëren.
Net dat tikkeltje extra creativiteit
en je schotelt de perfecte take-away
kaart en gerechten voor.
6. Je levert warm of je klant warmt op:
geen probleem! We hebben kant-enklare gerechten die eenvoudig en met
verschillende opwarmtechnieken
(oven, microgolf, steamer) te bereiden
zijn.
7. Kies de juiste verpakking of
serveerschaal om je gerechten
in te serveren. Houd rekening
met presentatie (zie dit bulletin),
want het oog wil ook wat.
8. Denk aan het milieu en kies voor
duurzaamheid, dus geen plastiek of
niet-recycleerbare verpakkingen.

EEN BLIK
OP DE
WERELD
13

DE
WORSTEN
VAN
THEO
Meester-Slager Theo Coertjens startte
in 1957 met de productie van zijn eigen
type kookworst op vraag van een
bevriend friturist. Dit ambachtelijk
recept — de Frankfurter Knackworst —
wordt nog steeds zo in onze keukens
gemaakt, gekookt en zacht gerookt.
Onze worsten worden effectief gerookt
en niet geïnjecteerd zoals bij vele
industriële spelers.

We hebben een hart
voor het milieu,
daarom gebruiken
we geen
plastic verpakkingen

MEER DAN
HOT DOGS …

Chili sin carne
Frankfurter worst
avocado
rode ui
Ons assortiment heeft
voor elk wat wils:
dik, dun lang kort, varken,
kip of rund, check
ons volledig assortiment.
Organiseer je een pensenkermis, een catering voor
de wijk of dorpsfeest?
Ga je voor een hotdogkraam
of sta je op een wieler
wedstrijd of veldrit met uw
foodtruck? Cater je een
concert, een braderie of
een foodtruckfestival?

Ondertussen hebben we verschillende
‘kook’worsten in ons assortiment.
De verschillende recepten, gemengde
en gekruide vleesmengelingen, het
gewicht, de kook- en rooktijd bepalen
de smaak en de benaming van de
verschillende worsten. Speciaal voor
de frituur hebben we bokalen met
8 worsten, onze Hippo (extra dikke
worst), de maxi hot-dog of de
American (extra lange worst).

We hebben een kookworst
die in uw ‘kraam’ past.
Bekijk onze vele recept
ideeën op de website.
Strasbourg worst
(met extra paprika)
mosterd
gepekelde en gedroogde ui
gemarineerde augurk

CASSOULET
MET LINZEN EN
HIPPO HOT DOG

voor 10 personen
Kippenworst
tomaat
pickels
chili ketchup
Hot-dogs is de naam die de Amerikanen gaven
aan de Frankfurters die een Duitse immigrant,
die kok was, introduceerde. Eerst werden
ze gegeten in een papieren handschoentje,
vervolgens in een broodje om het vele afval
te vermijden.

WWW.COERTJENS.EU

Theo hot dog mix
mosterd
ketchup
gedroogde ui
augurk

INGREDIENTEN
• 20 HIPPO HOT DOG Theo Coertjens
• 1 dl olijfolie
• 1 rode ajuin in fijne ringen
• 1 kg courgettes in blokjes
• Verse rozemarijnblaadjes
• 1 kg voorgegaarde, uitgelekte zwarte linzen
• 5 g Baharat kruiden
• 3 dl groentebouillon
• 200 g kerstomaatjes in kwartjes
BEREIDING & PRESENTATIE
• Snijd de uitgelekte HIPPO HOT DOG
in gelijke stukken.
• Warm de olijfolie in de braadpan en
kleur er de ajuin rozemarijnblaadjes
en de courgettestukjes in aan.
• Blus met de bouillon, bestrooi met de
Baharat kruiden en laat gaar doorstoven.
• Voeg de HIPPO HOT DOG, tomaatpartjes
en de linzen toe en warm goed door.
• Serveer warm.
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HET VOLLEDIGE
Sinds kort introduceerden we de Theo lijn. Innoverend, want hiermee
boren we een nieuwe sector aan, deze van de Halal markt.
In deze recepten geen compromissen: puur kwaliteitsvlees,
dus geen separatoren vlees, met lekkere kruiden en traditioneel gerookt.

THEO

ASSORTIMENT
IS VRIJ VAN
VARKENSVLEES

ASSORTIMENT CLASSICS VAN COERTJENS
Stoofvlees 425 gr
EAN code blik: 5410371513217
EAN code karton: 5410371000137
Aantal per karton: 12

Kippenragout 425 gr
EAN code blik: 5410371533215
EAN code karton: 5410371000106
Aantal per karton: 12

Stoofvlees 850 gr
EAN code blik: 5410371110003
EAN code karton: 5410371000144
Aantal per karton: 12

Kippenragout 850 gr
EAN code blik: 5410371508503
EAN code karton: 5410371000113
Aantal per karton: 12

Stoofvlees 2 kg
EAN code blik: 5410371120002
EAN code karton: 5410371000151
Aantal per karton: 6

Kippenragout 2,7 kg
EAN code blik: 5410371527009
EAN code karton: 5410371000120
Aantal per karton: 6

Stoofvlees 2,7 kg BE
EAN code blik: 5410371700037
EAN code karton: 5410371000991
Aantal per karton: 6

Kippenragout 680 gr
EAN code bokaal: 5410371990308
EAN code karton: 5410371000755
Aantal per karton: 12

Stoofvlees 2,7 kg NL
EAN code blik: 5410371127001
EAN code karton: 5410371000168
Aantal per karton: 6
Stoofvlees 2,7 kg FR
EAN code blik: 5410371700020
EAN code karton: 5410371000984
Aantal per karton: 6
Stoofvlees 2,7 kg special
EAN code blik: 5410371103005
EAN code karton: 5410371000175
Aantal per karton: 6

De wereldrecepten
van Coertjens
hebben steeds de

Belgische

Rundstoofvlees 425 gr
EAN code blik: 5410371603215
EAN code karton: 5410371000670
Aantal per karton: 12

smaakpapillen als
oorsprong

Rundstoofvlees 850 gr
EAN code blik: 5410371999110
EAN code karton: 5410371000656
Aantal per karton: 12

DÜRÜM ORIENTALE

Ballen in tomatensaus 2,7 kg
EAN code blik: 5410371827000
EAN code karton: 5410371000304
Aantal per karton: 6

Slagersgehaktballen in jus 820 gr
EAN code blik: 5410371005132
EAN code karton: 5410371001271
Aantal per karton: 12

Sinds het prille begin
staat Theo Coertjens
garant voor de lekkerste
en beste grondstoffen

Rundstoofvlees 2,7 kg
EAN code blik: 5410371999127
EAN code karton: 5410371000663
Aantal per karton: 6

voor 10 personen

INGREDIENTEN
• 10 dürüm - tortilla
• 20 HOT DOG Chicken THEO (halal)
• 600 g cheddar kaas
• Pepermuntblaadjes
Voor de stoof:
• 200 g rode ajuin in schijfjes
• 1 dl olijfolie
• 200 g mais
• 200 g rode bonen (kidney) uitgelekt
• 200 g opgelegde paprika
• 40 g jalapeno schijfjes opgelegd
• 8 g Raz-el-Hanout
Voor de saus:
• 400 g chilimayonaise gemend met 10 g
Ras-el-Hanout

Rundstoofvlees 680 gr
EAN code bokaal: 5410371982037
EAN code karton: 5410371000687
Aantal per karton: 12

Stoofvleessaus 850 gr
EAN code blik: 5410371408506
EAN code karton: 5410371000229
Aantal per karton: 12
Stoofvleessaus 2,7 kg
EAN code blik: 5410371427002
EAN code karton: 5410371000236
Aantal per karton: 6

BEREIDING & PRESENTATIE
• Maak de stoof: maak de olijfolie heet en stoof
er de ajuin glazig in aan. Doe er de rest
van de groenten bij en stoof onder deksel.
Breng op smaak met de Ras-el-Hanout.
• Warm de oven voor op 180°C.
• Warm de dürüm en de THEO Chicken worsten.
• Schik de THEO worsten op de tortilla met de
gestoofde groenten en de cheddarkaas,
afgewerkt met blaadjes pepermunt. Rol op.
• Warm de dürüm in uw oven.
• Presenteer met de afgewerkte saus.

WWW.COERTJENS.EU

Ballen in tomatensaus 425 gr
EAN code blik: 5410371573211
EAN code karton: 5410371000298
Aantal per karton: 12

Runderhachee 850 gr
EAN code blik: 5410371982310
EAN code karton: 5410371000533
Aantal per karton: 12

Meer informatie omtrent allergenen en technische fiches:
contacteer onze kwaliteitsdienst op Quality@coertjens.be
of kijk op de website: www.coertjens.eu
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HET VOLLEDIGE

ASSORTIMENT BLIK OP DE WERELD
Goulash 425 gr
EAN code blik: 5410371204252
EAN code karton: 5410371000182
Aantal per karton: 12
Goulash 850 gr
EAN code blik: 5410371210000
EAN code karton: 5410371000199
Aantal per karton: 12
Goulash 2 kg
EAN code blik: 5410371220009
EAN code karton: 5410371000205
Aantal per karton: 6
Goulash 2,7 kg
EAN code blik: 5410371227008
EAN code karton: 5410371000212
Aantal per karton: 6

Rundergoulash 680 gr
EAN code bokaal: 5410371981061
EAN code karton: 5410371000694
Aantal per karton: 12
Rundergoulash 850 gr
EAN code blik: 5410371982235
EAN code karton: 5410371000717
Aantal per karton: 12
Rundergoulash 2,7 kg
EAN code blik: 5410371990247
EAN code karton: 5410371000724
Aantal per karton: 6

Babi pangang 850 gr
EAN code blik: 5410371700044
EAN code karton: 5410371001004
Aantal per karton: 12

Bali 850 gr
EAN code blik: 5410371982327
EAN code karton: 5410371000243
Aantal per karton: 12

ASSORTIMENT WORSTEN

ASSORTIMENT
IS VRIJ VAN
VARKENSVLEES

Maxi hot dogs 35 st
EAN code blik: 5410371328002
EAN code karton: 5410371000427
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 80 gr / net. 2800 gr / brut. 4300 gr

Gehakt bolognese 2,7 kg
bevat 28% rundvlees
EAN code blik: 5410371990292
EAN code karton: 5410371000601
Aantal per karton: 6

American hot dogs 15 st
EAN code blik: 5410371990254
EAN code karton: 5410371000410
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr

Kip op toscaanse wijze 850 gr
EAN code blik: 5410371990452
EAN code karton: 5410371000564
Aantal per karton: 12
Kip op toscaanse wijze 2,7 kg
EAN code blik: 5410371990469
EAN code karton: 5410371000540
Aantal per karton: 6

Hippo hot dogs 25 st
EAN code blik: 5410371990285
EAN code karton: 5410371000960
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 80 gr / net. 2000 gr / brut. 2650 gr

Chili con carne 425 gr
EAN code blik: 5410371982204
EAN code karton: 5410371000465
Aantal per karton: 12
Chili con carne 850 gr
EAN code blik: 5410371982211
EAN code karton: 5410371000489
Aantal per karton: 12
Chili con carne 2,7 kg
EAN code blik: 5410371982228
EAN code karton: 5410371000496
Aantal per karton: 6

Chili sin carne 850 gr
EAN code blik: 5410371005118
EAN code karton: 5410371000472
Aantal per karton: 12
Chili sin carne 2,7 kg
EAN code blik: 5410371005125
EAN code karton: 5410371001264
Aantal per karton: 6

Zoetzure saus 2180 gr
EAN code bokaal: 5410371990223
EAN code karton: 5410371000274
Aantal per karton: 6

Boeuf bourguignon 2,7 kg
EAN code blik: 5410371982730
EAN code karton: 5410371000526
Aantal per karton: 6

Theo hot dog chicken 8 st
EAN code bokaal: 5410371750063
EAN code karton: 5410371001066
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr
Theo hot dog chicken 15 st
EAN code blik: 5410371750049
EAN code karton: 5410371001042
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr
Theo hot dog chicken 32 st
EAN code blik: 5410371750179
EAN code karton: 5410371001172
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 50 gr / net. 1600 gr / brut. 2650 gr

Strasbourgworsten 40 st
EAN code blik: 5410371140024
EAN code karton: 5410371000434
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 35 gr / net. 1400 gr / brut. 2190 gr

Theo hot dog chicken 48 st
EAN code blik: 5410371750186
EAN code karton: 5410371001189
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Frankfurter worsten 8 st
EAN code bokaal: 5410371523216
EAN code karton: 5410371000380
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr

Theo hot dog beef 8 st
EAN code bokaal: 5410371750032
EAN code karton: 5410371001035
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr

Frankfurter worsten 32 st
EAN code blik: 5410371316009
EAN code karton: 5410371000397
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 50 gr / net. 1600 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog beef 15 st
EAN code blik: 5410371750018
EAN code karton: 5410371001011
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr

Frankfurter worsten 48 st
EAN code blik: 5410371319208
EAN code karton: 5410371000403
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog beef 32 st
EAN code blik: 5410371750124
EAN code karton: 5410371001127
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 53 gr / net. 1700 gr / brut. 2650 gr

Kippenworsten 48 st
EAN code blik: 5410371982617
EAN code karton: 5410371000649
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Boeuf bourguignon 850 gr
EAN code blik: 5410371982723
EAN code karton: 5410371000519
Aantal per karton: 12

Aperitiefworstjes 80 st
EAN code blik: 5410371999196
EAN code karton: 5410371000908
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 6,25 gr / net. 500 gr / brut. 850 gr

Kip in kerriesaus 850 gr
EAN code blik: 5410371990476
EAN code karton: 5410371000885
Aantal per karton: 12

Theo hot dog beef 48 st
EAN code blik: 5410371750131
EAN code karton: 5410371001134
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 40 gr / net. 1920 gr / brut. 2650 gr

Theo hot dog mix 8 st
EAN code bokaal: 5410371750100
EAN code karton: 5410371001103
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 60 gr / net. 480 gr / brut. 815 gr
Theo hot dog mix 15 st
EAN code blik: 5410371750087
EAN code karton: 5410371001080
Aantal per karton: 12
Gewicht: st. 80 gr / net. 1200 gr / brut. 1800 gr
Theo hot dog mix 32 st
EAN code blik: 5410371750223
EAN code karton: 5410371001226
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 50 gr / net. 1600 gr / brut. 2650 gr

Kip in kerriesaus 2,7 kg
EAN code blik: 5410371990483
EAN code karton: 5410371000892
Aantal per karton: 6

Meer informatie omtrent allergenen en technische fiches:
contacteer onze kwaliteitsdienst op Quality@coertjens.be
of kijk op de website: www.coertjens.eu
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THEO

Meer informatie omtrent allergenen en technische fiches:
contacteer onze kwaliteitsdienst op Quality@coertjens. be
of kijk op de website: www.coertjens.eu
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Theo hot dog mix 48 st
EAN code blik: 5410371750216
EAN code karton: 5410371001219
Aantal per karton: 6
Gewicht: st. 40 gr / net. 1920 gr / 2650 gr
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