
Categorie Product

Assortiment Holland Snack Express

Verse thee Doseerlepel voor 2 gram thee

Dropshot: fruitige zoethout thee - 100 gram

Earl Grey Superb: zwarte thee met bergamotaroma - 100 gram

Freuden feuer: thee met sinaasappel en mandarijn - 100 gram

Ingwer Zitrone: thee met gember citroen, ijsthee met frisse citrussmaak - 100 gra

Nana minze: Marokkaanse Nana Munt thee - 100 gram

Roestvrijstalen theezeefje met lekbakje

Sencha Kaktusfeige: groene thee met tropisch fruitige smaak - 100 gram

Sencha Lemon: groene thee met een fruitig citroen aroma - 100 gram

Sorgenlos: een heerlijke thee - 100 gram

Tulsi orange ingwer: energieke thee met krachtige aroma's - 100 gram

Verbotene Früchte: Thee van kersen in duet met kokosvlokken - 100 gram

Wintersonne: mandarijn kardemon thee - 100 gram

Snacks Hema rookworst - 2 stuks

Frituursnacks Bamihapjes - 50 stuks

Bamischijf - 18 stuks

Bitterballen Elite - 80 stuks a 25 gram

Bitterballen Max - 60 stuks a 30 gram

Borrelfrikandellen - mini frikandellen - 50 stuks

Buitenhuis vega mix - 48 stuks

Elite Borrelballen - 50 stuks

Filet americain - 18 x 40 gram   *** diepvries ***

Filet Americain - 500 gram   *** diepvries ***

Frikandellen - 40 stuks

Garnalenkroketten - 24 stuks

Gehaktballen - 30 stuks

Goulash kroket - 28 stuks

Groentekroket - 21 stuks

Hamburgers - 30 stuks

Kaassoufle - 40 stuks

KaasTengels - 60 stuks

Kipburger - 24 stuks a 90 gram

Kipcorn - 36 stuks

Kipsate ajam - zakje a 4 stokjes

Kipspiezen / kipsate

Kroketten - 28 stuks

Loempia (kip) - 12 stuks

Loempia vegetarisch - 20 stuks

Mexicano - 15 stuks

Mini kaassouffle - 75 stuks

Mini kroket geitenkaas - 32 stuks

Mini loempia - 60 stuks
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Categorie Product

Assortiment Holland Snack Express

Frituursnacks Mini loempia groenten - 60 stuks

Minisnacks XL - 64 stuks

Mora sito gold - 21 x 125 gram

Nasihapjes - 50 stuks

Nasischijf - 18 stuks

Old Amsterdam bitterballen - 40 stuks

Pikanto gehaktstaaf - 30 stuks

Pure poultry kipspiezen / kipsate (op aanvraag)

Sate kroket rund - 21 stuks

Shoarmarollen - 14 stuks

Smulrol - 21 stuks

Unox Gelderse rookworst (285 gram per stuk)

Van Dobben kalfsvleescroquetten - 20 stuks

Van Dobben rundvleesbitterballen - 54 stuks

Van Dobben rundvleescroquetten - 20 stuks

Van Lieshout bikfrik frikandellen - 40 x 100 gram

Varkenssate babi - zakje a 4 stokjes

Viandel - 27 stuks

Vlammetjes - 72 stuks

Airfryer KaasTengels - 60 stuks

Oven / airfryer bamischijven - 4 stuks

Oven / airfryer Carrero - 4 stuks

Oven / airfryer frikandel - 4 stuks

Oven / airfryer Goudse kaassouffles - 4 stuks

Oven / airfryer goulashkroket - 4 stuks

Oven / airfryer hapjes mix - 16 stuks

Oven / airfryer kalfsvleeskroket - 4 stuks

Oven / airfryer rundvleesbitterballen - 12 stuks

Oven / airfryer rundvleeskroket - 4 stuks

Oven bitterballen - 48 stuks

Oven kroketten - 20 stuks

Van Dobben oven &amp; airfryer garnalen kroketten - 320 gram

Vegetarische / veganistische kipkorn - 4 stuks

Vegetarische bitterballen - circa 12 stuks

Vegetarische frikandellen - 5 stuks

Vegetarische kroketten - 4 stuks

Vegetarische mini mix - circa 12 stuks

Ovensnacks Ambachtelijke worstenbroodjes - 6 stuks

Borrelfrikandellen - mini frikandellen - 50 stuks

KaasTengels - 60 stuks

Kipcorn - 36 stuks

Loempia (kip) - 12 stuks

Let op dit is een momentopname van ons assortiment d.d. 20 april 2022

Pagina 2 van 14

Raadpleeg onze website www.hollandsnackexpress.com voor ons actuele assortiment, prijzen en productinformatie.



Categorie Product

Assortiment Holland Snack Express

Ovensnacks Loempia vegetarisch - 20 stuks

Mini loempia groenten - 60 stuks

Oven / airfryer bamischijven - 4 stuks

Oven / airfryer Carrero - 4 stuks

Oven / airfryer frikandel - 4 stuks

Oven / airfryer Goudse kaassouffles - 4 stuks

Oven / airfryer goulashkroket - 4 stuks

Oven / airfryer hapjes mix - 16 stuks

Oven / airfryer kalfsvleeskroket - 4 stuks

Oven / airfryer rundvleesbitterballen - 12 stuks

Oven / airfryer rundvleeskroket - 4 stuks

Oven bitterballen - 48 stuks

Oven kroketten - 20 stuks

Saucijzenbroodjes - 20 stuks

Saucijzenbroodjes - 5 stuks

Shoarmarollen - 14 stuks

Smulrol - 21 stuks

Van Dobben oven &amp; airfryer garnalen kroketten - 320 gram

Vegetarische / veganistische kipkorn - 4 stuks

Vegetarische bitterballen - circa 12 stuks

Vegetarische frikandellen - 5 stuks

Vegetarische kroketten - 4 stuks

Vegetarische mini mix - circa 12 stuks

Vegetarische snacks Buitenhuis vega mix - 48 stuks

Groentekroket - 21 stuks

Kaassoufle - 40 stuks

KaasTengels - 60 stuks

Loempia vegetarisch - 20 stuks

Mini kaassouffle - 75 stuks

Mini kroket geitenkaas - 32 stuks

Mini loempia - 60 stuks

Mini loempia groenten - 60 stuks

Old Amsterdam bitterballen - 40 stuks

Vegetarische / veganistische kipkorn - 4 stuks

Vegetarische bitterballen - circa 12 stuks

Vegetarische frikandellen - 5 stuks

Vegetarische kroketten - 4 stuks

Vegetarische mini mix - circa 12 stuks

Oosterse snacks Bapao kip - 12 stuks

Bapao pikant - 12 stuks

Bapao rundvlees - 12 stuks

Bapao varkensvlees - 12 stuks
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Categorie Product

Assortiment Holland Snack Express

Oosterse snacks Lemper kip - 20 stuks

Loempia (kip) - 12 stuks

Loempia vegetarisch - 20 stuks

Mini loempia - 60 stuks

Mini loempia groenten - 60 stuks

Minisnacks Bamihapjes - 50 stuks

Bitterballen Elite - 80 stuks a 25 gram

Bitterballen Max - 60 stuks a 30 gram

Elite Borrelballen - 50 stuks

Garnalenkroketten - 24 stuks

KaasTengels - 60 stuks

Mini kaassouffle - 75 stuks

Mini kroket geitenkaas - 32 stuks

Mini loempia - 60 stuks

Mini loempia groenten - 60 stuks

Minisnacks XL - 64 stuks

Nasihapjes - 50 stuks

Old Amsterdam bitterballen - 40 stuks

Vlammetjes - 72 stuks

Kant en klaar maaltijden Bami maaltijd (kant en klaar)

Nasi maaltijd (kant en klaar)

Kleinverpakking Ambachtelijke worstenbroodjes - 6 stuks

Bamischijven - 5 stuks

Bitterballen - 20 stuks

Frikandellen - 8 stuks

Garnalenkroketten - 5 stuks

Goulash kroket - 5 stuks

Hamburgers - 10 stuks

Kaassoufle - 8 stuks

Kalfsvleeskroketten - 4 stuks

Kipcorn - 5 stuks

Kroketten - 8 stuks

Loempia (kip) - 3 stuks

Mexicano - 6 stuks

Nasischijf - 5 stuks

Old Amsterdam bitterballen - 10 stuks

Pikanto gehaktstaaf - 4 stuks

Sate kroket rund - 4 stuks

Saucijzenbroodjes - 5 stuks

Witte puntjes - 8 stuks

Kaas Eru goudkuipje smeerkaas naturel - 200 gram

Eru goudkuipje smeerkaas sambal - 100 gram
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Assortiment Holland Snack Express

Kaas Hollandse belegen kaas - 650 gram

Hollandse jong belegen kaas - 650 gram

Hollandse jonge kaas - 650 gram

Hollandse komijnekaas (mild, 48+) - 500 gram

Hollandse oude kaas - 650 gram

Brood Ambachtelijke worstenbroodjes - 6 stuks

Hamburgerbrood wit - 32 stuks

Koopmans mix voor volkoren brood

Koopmans mix voor waldkorn brood

Koopmans mix voor wit brood

Krentenbollen - 6 stuks

Saucijzenbroodjes - 20 stuks

Saucijzenbroodjes - 5 stuks

Witte puntjes - 8 stuks

Witte puntjes / kadetjes - 32 stuks

Dranken AA drink - 24 flesjes (op aanvraag)

Chocomel - 24 blikjes

Chocomel - 4 blikjes

Chocomel 0% - 1 literpak

Chocomel original - 1 literpak

Doubdle 07, de functionele frisdrank - 24 blikjes

Doubdle 07, de functionele frisdrank - 4 blikjes

Fristi  - 24 blikjes

Fristi - 4 blikjes

Hero Cassis - 24 blikjes

Hero Cassis - 4 blikjes

IJs / gebak Ola raketjes - doos 9 stuks

Snoep Boerderijdrop (hard zout) - 1 kilo

Drop / fruit duo’s - 400 gram

Drop katjes (hard zoet) - 1 kilo

Dropmix zacht en zoet gemengd - 1 kilo

Dropmix zout en zoet gemengd - 1 kilo

Droprondjes dubbelzout - 1 kilo

Engelse drop - 400 gram

Gesuikerde dropmix - 400 gram

Honingdrop - 400 gram

Honingdrop (hard zoet) - 1 kilo

Kerstkransjes mix (melk, puur en witte chocolade) - 200 gram

King pepermunt - 5 rollen

Klene engelse drop - 340 gram

Klene fruitmunten suikervrij - 105 gram

Klene zoete dropmix suikervrij - 175 gram
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Assortiment Holland Snack Express

Snoep Klene zoute dropmix suikervrij - 175 gram

Kokindjes - 325 gram

Muntdrop - 400 gram

Muntendrop (hard zoet) - 1 kilo

Napoleon citroen ballen - 225 gram

Napoleon zwartwit ballen - 225 gram

Red Band dropfruit duo's - 280 gram

Red Band stophoest - 4 rollen

Red Band winegum mix - 280 gram

Toms Heksehyl Salmiakdrop / Heksendrop - 1 kilo

Topdrop - 4 rollen

Tum tum - 400 gram

Venco kleurendrop - 275 gram

Wilhelmina pepermunt - 1000 gram

Wilhelmina pepermunt - 200 gram

Witte krijtjes - 250 gram

Zoete dropmix - 400 gram

Zoute dropmix - 400 gram

Zwart / wit mix - 250 gram

Dessert Dr. Oetker kloppudding aardbeiensmaak (Saroma) - 74 gram

Dr. Oetker kloppudding bananensmaak (Saroma) - 74 gram

Dr. Oetker kloppudding vanille smaak (Saroma) - 74 gram

Ola raketjes - doos 9 stuks

Chips / nootjes Cheetos Nibb-it sticks - 110 gram

Duyvis borrelnootjes cocktail - 125 gram

Duyvis borrelnootjes provencale - 125 gram

Lay's wokkels naturel - 100 gram

Lay's wokkels paprika - 100 gram

Melba toast naturel - 120 gram

Melba toast volkoren - 120 gram

Macarons Premium XL Macarons - 12 stuks (inclusief 1 zakje gratis thee naar keuze)

Premium XL Macarons - 6 stuks

Koek / gebak Bokkenpootjes - 200 gram

Gevulde koeken - 300 gram

Kano's - 280 gram

Liga evergreen krenten - 225 gram

Liga milkbreak - 245 gram

Lu Bastogne original - 260 gram

Melba toast naturel - 120 gram

Melba toast volkoren - 120 gram

Mergpijpjes - 200 gram

Roomboter stroopwafels - 252 gram
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Categorie Product

Assortiment Holland Snack Express

Koek / gebak Speculaas - 400 gram

Sauzen Calve mayonaise - 650 ml

Calve slasaus naturel - 450 ml

Conimex Javaanse pinda saus - 292 gram

Conimex pinda satesaus - 68 gram

Conimex pindasaus mild - 400 gram

Conimex pindasaus pikant - 400 gram

D&amp;L américaine saus - 300 ml

D&amp;L andalouse saus - 300 ml

D&amp;L Belgian pickles saus - 300 ml

D&amp;L cocktail saus - 300 ml

D&amp;L curry saus - 300 ml

D&amp;L mayonaise met citroen - 550 ml

D&amp;L tartare saus - 300 ml

Go - Tan sweet chilli saus original - 270 ml

Gouda's Glorie mayonaise - emmer 10 liter (op aanvraag)

Hela curry jerrycan - 10,2 liter (op aanvraag)

Hela curry saus - fles 800 ml

Joppiesaus - 850 ml

Kühne Hollandse piccalilly - 370 ml

Remia fritessaus classic - 1 liter

Satesaus - 10 kilo

Satesaus - 5 x 500 gram

Satesaus - 500 gram

Van Gilse schenkstroop - 600 gram

Van Gilse schenkstroop karamel - 600 gram

Wijko satesaus pasta - 13 kilo (op aanvraag)

Yildriz knoflooksaus Turks - 535 ml

Zaanse mayonaise - emmer 10 liter

Zaanse mayonaise - knijpfles 750 ml

Groente / fruit Boerenkool - 2,5 kg

Boerenkool + rookworst

Bruine bonen - 720 gram

Hak appelmoes - 710 gram

Hak boerenkool - 680 gram

Hak doperwtjes - 680 gram

Hak doperwtjes met worteltjes - 680 gram

Hak gesneden bonen - 340 gram

Hak rode bieten - 705 gram

Hak sperziebonen - 675 gram

Hak worteltjes - 680 gram

Kapucijners - malse veldertjes jonge kapucijners - 685 gram
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Groente / fruit Rode kool met stukjes appel - 710 ml

Tuinbonen extra fijn - 2,5 kg

Broodbeleg / ontbijtproducten Anijs staafjes - 12 stuks

Beschuit Bolletje - 13 beschuiten

Beschuit Dutch Bakery - 13 beschuiten

Beschuit volkoren Bolletje - 13 beschuiten

Brinta volkoren graanontbijt - 500 gram

Calve pindakaas - 350 gram

Calve pindakaas - 650 gram

Calve pindakaas light - 350 gram

Calve pindakaas met nootjes - 650 gram

Canisius rinse appelstroop - 450 gram

Choba chocoladeboter - 250 gram

De Ruijter anijshagel - 300 gram

De Ruijter chocoladehagel melk - 390 gram

De Ruijter chocoladehagel puur - 390 gram

De Ruijter chocoladevlokken melk - 300 gram

De Ruijter chocoladevlokken puur - 300 gram

De Ruijter gestampte muisjes - 270 gram

De Ruijter muisjes blauwe &amp; wit - 330 gram

De Ruijter muisjes roze &amp; wit - 330 gram

De Ruijter vlokfeest - 300 gram

De Ruijter vruchtenhagel - 400 gram

De Zeeuwsche boerin keukenstroop - 500 gram

Donkere basterd suiker - 600 gram

Eru goudkuipje smeerkaas naturel - 200 gram

Eru goudkuipje smeerkaas sambal - 100 gram

Filet americain - 18 x 40 gram   *** diepvries ***

Filet Americain - 500 gram   *** diepvries ***

Hollandia matzes naturel - 200 gram

Leverpastei - 3 x 56 gram

Lichte basterd suiker - 600 gram

Meurens Luikse siroop - 300 gram

Peijnenburg ontbijtkoek ongesneden - 475 gram

Sandwich spread naturel - 450 gram

Theunisse Kokosbrood original - 275 gram

Unox smac - 250 gram

Venz hagelslag puur - 400 gram

Venz Kwinkslag puur / vanille - 400 gram

Venz Rimboe kroko vlokken puur / vanille - 200 gram

Venz Rimboe tijger vlokken melk / vanille - 200 gram

Wasa sesam knackebrot - 200 gram (op aanvraag)
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Broodbeleg / ontbijtproducten Witte basterd suiker - 600 gram

Koken / bakken Poffertjesplaat gietijzer

Van Gilse schenkstroop - 600 gram

Van Gilse schenkstroop karamel - 600 gram

Koken Aardappel schijfjes - 600 gram

Boerenkool + rookworst

Bruine bonen - 720 gram

Calve slasaus naturel - 450 ml

Chicken tonight ajam pangang - 535 gram

Chicken tonight curry - 520 gram

Chicken tonight Hawaï - 515 gram

Chicken tonight kerrie - 520 gram

Coertjens stoofvlees - 425 gram

Gedroogde spliterwten - 500 gram

Grand'Italia Besciamella saus - 400 gram

Grand'Italia Besciamella Sausmix - 2 x 50 gram

Hak appelmoes - 710 gram

Hak boerenkool - 680 gram

Hak doperwtjes - 680 gram

Hak doperwtjes met worteltjes - 680 gram

Hak gesneden bonen - 340 gram

Hak rode bieten - 705 gram

Hak sperziebonen - 675 gram

Hak worteltjes - 680 gram

Hema rookworst - 2 stuks

Honig basis voor kapucijners - 45 gram

John West wilde roze zalm - 213 gram

Kapucijners - malse veldertjes jonge kapucijners - 685 gram

Knakworstjes - 400 gram

Koopmans Custard vanillesmaak - 400 gram

Maggi jus naturel - 29 gram

Maggi jus stamppot - 24 gram

Maggi jus uitjes - 22 gram

Maggi Würze / Maggi aroma - 250 gram (op aanvraag)

Mix voor macaroni en spaghetti - 41 gram

Pastei / ragout bakjes - 4 stuks

Rode kool met stukjes appel - 710 ml

Unox Gelderse rookworst (285 gram per stuk)

Unox kalfsvlees ragout - 400 gram

Unox kip ragout - 400 gram

Unox rundvlees ragout - 400 gram

Verstegen gehaktkruiden - 225 gram
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Koken Verstegen gehaktkruiden Bretons - 30 gram

Verstegen gehaktkruiden slagersrecept - 40 gram

Verstegen gehaktkruiden stroganoff - 40 gram

Verstegen kipkruiden - 225 gram

Verstegen kruidenmix voor biefstuk - 70 gram

Verstegen mix voor hachee - 7 gram

Verstegen shoarmakruiden - 170 gram

Koken Oosters Atjar tjampoer - 410 gram

Bapao kip - 12 stuks

Bapao pikant - 12 stuks

Bapao rundvlees - 12 stuks

Bapao varkensvlees - 12 stuks

Chicken tonight ajam pangang - 535 gram

Chicken tonight curry - 520 gram

Chicken tonight Hawaï - 515 gram

Chicken tonight kerrie - 520 gram

Conimex Ajam Paniki

Conimex Ajam smoor

Conimex gember siroop / ginger sirup - 175 ml

Conimex Javaanse boontjes

Conimex Javaanse pinda saus - 292 gram

Conimex ketjap asin - 250 ml

Conimex ketjap manis - 500 ml

Conimex ketjap marinade - 250 ml

Conimex kroepoek cassave - 75 gram

Conimex kroepoek naturel - 73 gram

Conimex kruidenmix nasi - 20 gram

Conimex maaltijdmix bami goreng - 43 gram

Conimex maaltijdmix nasi goreng - 37 gram

Conimex marinademix sate - 38 gram

Conimex mix voor babi pangang - 73 gram

Conimex pinda satesaus - 68 gram

Conimex pindasaus mild - 400 gram

Conimex pindasaus pikant - 400 gram

Conimex Rendang vlees

Conimex Sajoer boontjes

Conimex sambal badjak - 200 gram

Conimex sambal brandal - 200 gram

Conimex sambal manis - 200 gram

Conimex sambal oelek - 200 gram

Conimex wokolie - 500 ml

Go - Tan kroepoek udang - 250 gram
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Koken Oosters Go - Tan sambal oelek - 3 kilo (op aanvraag)

Go - Tan Seroendeng - 1 kg (op aanvraag)

Go - Tan sweet chilli saus original - 270 ml

Kokki Djawa seroendeng - 200 gram

Lemper kip - 20 stuks

Lucullus ketjap manis - 13 kilo

Mie nestjes original - 500 gram

Stem gember - 240 gram

Toko Lien trassi korrels - 50 gram

Bakproducten Appeltaartmix - 440 gram

Boterkoekmix - 400 gram

Croma vloeibaar voor bakken en braden - 750 ml

Croma voor bakken en braden - 250 gram

Donkere basterd suiker - 600 gram

Gekleurde poedersuiker / Leentjes poeder pret - 120 gram

Koopmans appel kaneel cake mix - 400 gram

Koopmans boerencake mix - 400 gram

Koopmans citroencake mix - 400 gram

Koopmans fijne cake mix - 400 gram

Koopmans mix voor volkoren brood

Koopmans mix voor waldkorn brood

Koopmans mix voor wit brood

Lichte basterd suiker - 600 gram

Pannenkoekenmix - 400 gram

Poffertjesmix - 400 gram

Witte basterd suiker - 600 gram

Zelfrijzend bakmeel - 500 gram

Soep Gedroogde spliterwten - 500 gram

Hema rookworst - 2 stuks

Honig basismix voor bruine bonen soep - 117 gram

Honig basismix voor erwtensoep - 137 gram

Honig basismix voor groentesoep - 53 gram

Honig basismix voor kippensoep - 53 gram

Honig basismix voor tomatensoep - 92 gram

Maggi Würze / Maggi aroma - 250 gram (op aanvraag)

Unox Gelderse rookworst (285 gram per stuk)

Unox originele kippensoep - 800ml

Unox stevige bruine bonen soep - 800ml

Unox stevige erwtensoep - 800ml

Unox stevige tomatensoep - 800ml

Dessert Dr. Oetker kloppudding aardbeiensmaak (Saroma) - 74 gram

Dr. Oetker kloppudding bananensmaak (Saroma) - 74 gram
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Dessert Dr. Oetker kloppudding vanille smaak (Saroma) - 74 gram

Koopmans Custard vanillesmaak - 400 gram

Ola raketjes - doos 9 stuks

Kruidenmixen Conimex kruidenmix nasi - 20 gram

Conimex maaltijdmix bami goreng - 43 gram

Conimex maaltijdmix nasi goreng - 37 gram

Conimex pinda satesaus - 68 gram

Verstegen gehaktkruiden - 225 gram

Verstegen gehaktkruiden Bretons - 30 gram

Verstegen gehaktkruiden slagersrecept - 40 gram

Verstegen gehaktkruiden stroganoff - 40 gram

Verstegen kipkruiden - 225 gram

Verstegen mix voor hachee - 7 gram

Verstegen shoarmakruiden - 170 gram

Vis Gerookte palingfilet - 100 gram   *** diepvries ***

Haring - 4 stuks     *** ingevroren geleverd ***

Hollandse garnalen handgepeld - 500 gram ***ingevroren geleverd***

John West wilde roze zalm - 213 gram

Kibbeling voorgebakken - 1 kg    *** ingevroren geleverd ***

Koffie / thee Doseerlepel voor 2 gram thee

Dropshot: fruitige zoethout thee - 100 gram

Earl Grey Superb: zwarte thee met bergamotaroma - 100 gram

Freuden feuer: thee met sinaasappel en mandarijn - 100 gram

Ingwer Zitrone: thee met gember citroen, ijsthee met frisse citrussmaak - 100 gra

Nana minze: Marokkaanse Nana Munt thee - 100 gram

Pickwick earl grey - 20 zakjes a 2 gram (tea for one)

Pickwick earl grey - 20 zakjes a 4 gram (voor een pot)

Pickwick fruit variatie thee - 20 stuks

Pickwick green tea lemon - 40 stuks

Pickwick original English - 20 zakjes a 2 gram (tea for one)

Roestvrijstalen theezeefje met lekbakje

Sencha Kaktusfeige: groene thee met tropisch fruitige smaak - 100 gram

Sencha Lemon: groene thee met een fruitig citroen aroma - 100 gram

Sorgenlos: een heerlijke thee - 100 gram

Tulsi orange ingwer: energieke thee met krachtige aroma's - 100 gram

Verbotene Früchte: Thee van kersen in duet met kokosvlokken - 100 gram

Wintersonne: mandarijn kardemon thee - 100 gram

Seizoensartikelen Amandelstaaf    *** wordt ingevroren geleverd ***

Anijs staafjes - 12 stuks

Chocoladeletter melk (letter S) - 135 gram

Hollandia matzes naturel - 200 gram

Kerstkransjes mix (melk, puur en witte chocolade) - 200 gram
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Seizoensartikelen Koopmans mix voor appelbeignets - 230 gram

Paas creme sprits - 175 gram

Paaseitjes melk chocolade - 250 gram

Paaseitjes melk, puur en witte chocolade - 250 gram

Paaseitjes pure chocolade - 250 gram

Paaseitjes witte chocolade - 250 gram

Roomboter choco paaskransjes - 200 gram

Pasen Amandelstaaf    *** wordt ingevroren geleverd ***

Hollandia matzes naturel - 200 gram

Paas creme sprits - 175 gram

Paaseitjes melk chocolade - 250 gram

Paaseitjes melk, puur en witte chocolade - 250 gram

Paaseitjes pure chocolade - 250 gram

Paaseitjes witte chocolade - 250 gram

Roomboter choco paaskransjes - 200 gram

Sinterklaas Chocoladeletter melk (letter S) - 135 gram

Diversen Fritesbakje met sausvakje (A9+1) - 1000 stuks (op aanvraag)

Poffertjesplaat gietijzer

Snackbakje A16n - 2000 stuks (op aanvraag)

Snackbakje met sausvakje (A20) - 500 stuks (op aanvraag)

Unox Gelderse rookworst (285 gram per stuk)

Op bestelling Calve pindakaas - 10 kilogram (op aanvraag)

Daelmans mini stroopwafels per stuk verpakt - 200 stuks (op aanvraag)

Fritesbakje met sausvakje (A9+1) - 1000 stuks (op aanvraag)

Go - Tan sambal oelek - 3 kilo (op aanvraag)

Go - Tan Seroendeng - 1 kg (op aanvraag)

Gouda's Glorie currysaus - 3 liter (op aanvraag)

Gouda's Glorie fritessaus - 3 liter (op aanvraag)

Gouda's Glorie ketchup - 3 liter (op aanvraag)

Gouda's Glorie mayonaise - emmer 10 liter (op aanvraag)

Lucullus ketjap manis - 13 kilo

Satesaus - 10 kilo

Snackbakje A16n - 2000 stuks (op aanvraag)

Snackbakje met sausvakje (A20) - 500 stuks (op aanvraag)

Tussenleggers 12 x 19 cm - 5 kilogram (op aanvraag)

Van Oordt hagelslag melk - 300 x 10 gram (op aanvraag)

Van Oordt hagelslag puur - 300 x 10 gram (op aanvraag)

Van Oordt pindakaas - 240 stuks a 10 gram (op aanvraag)

Wijko satesaus pasta - 13 kilo (op aanvraag)

Zaanse mayonaise - emmer 10 liter
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Raadpleeg onze website www.hollandsnackexpress.com voor ons actuele assortiment, de prijzen, nadere 
productinformatie, informatie over onze werkwijze en onze voorwaarden. 

Indien u producten mist of indien u overige vragen heeft, neemt u dan even contact met ons op!
Telefoon / whatsapp: +43 660 6311096
E-mail: info@hollandsnackexpress.com
Website: www.hollandsnackexpress.com
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