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Traktaties - Verras iedereen met lekker vers fruit ! 

 

Fruitspiezen Fruitspiezen Fruitspiezen Fruitspiezen     

Lekker zoet rijp fruit op een stokje. Heerlijk om te trakteren! Een stokje bevat altijd meloen, aardbei, druif, ananas en 

seizoensfruit zoals mango, papaja of watermeloen. De fruitspiezen zijn verkrijgbaar vanaf 10 stuks. Vanaf 30 stuks 

worden de fruitspiezen in een halve meloen geprikt en is het aanzien een waar feestje! 

 

Verpakte fruitsaladesVerpakte fruitsaladesVerpakte fruitsaladesVerpakte fruitsalades    

Verwen iedereen met een bakje vers gesneden fruitsalade! Makkelijk om uit te delen en altijd voorzien van een vorkje. 

Een gezond & lekker alternatief voor taart! 

� Basis fruitsaladeBasis fruitsaladeBasis fruitsaladeBasis fruitsalade (meloen, ananas & druiven) 

� Royale fruitsaladeRoyale fruitsaladeRoyale fruitsaladeRoyale fruitsalade (basis fruitsalade + met aardbei, frambozen, rode- & blauwe bessen) 

� Blokjes ananasBlokjes ananasBlokjes ananasBlokjes ananas 

� Blokjes meloen Blokjes meloen Blokjes meloen Blokjes meloen (cantaloupe-, water of galia meloen) 

� Blokjes mango Blokjes mango Blokjes mango Blokjes mango  

� ToetToetToetToetje: Ridderkerkse blufje: Ridderkerkse blufje: Ridderkerkse blufje: Ridderkerkse bluf    ((((heerlijk romig toetje met een sausje van bosvruchten) 

 

Smoothies & sappenSmoothies & sappenSmoothies & sappenSmoothies & sappen    

Verras iedereen met een aantal kannen verse sappen en/of smoothies. De sappen worden vers bereid en hebben 

mooie fruitige kleuren. Het feest is een aanzien en het drinken een feest. Wij kunnen de sappen ook verpakken in 

kleine ‘weggeef-flesjes’.  

� SinaasappelsapSinaasappelsapSinaasappelsapSinaasappelsap    

� GreenGreenGreenGreen    Bull Bull Bull Bull (kiwi, tarwegras, lime, banaan, waterkers & sinaasappelsap)    

� Banana Strawberry Banana Strawberry Banana Strawberry Banana Strawberry (aardbei, banaan & sinaasappelsap)        

� Mango Passion Mango Passion Mango Passion Mango Passion (mango, passievrucht, lime, banaan & sinaasappelsap)    

� Blue Berry Dreams Blue Berry Dreams Blue Berry Dreams Blue Berry Dreams (bosbessen, appel, banaan & sinaasappelsap)    

 

PPPPorties van ± 150 gramorties van ± 150 gramorties van ± 150 gramorties van ± 150 gram    10 stuks10 stuks10 stuks10 stuks    30 stuks30 stuks30 stuks30 stuks    PerPerPerPer    liter/vanaf 10 liter liter/vanaf 10 liter liter/vanaf 10 liter liter/vanaf 10 liter 
(incl. glazen en kannen)(incl. glazen en kannen)(incl. glazen en kannen)(incl. glazen en kannen)    

FruitspiezenFruitspiezenFruitspiezenFruitspiezen    € 2,25 € 1,98  

Fruitsalade royaleFruitsalade royaleFruitsalade royaleFruitsalade royale    € 2,49 € 1,98  

Fruitsalade basisFruitsalade basisFruitsalade basisFruitsalade basis    € 1,98 € 1,75  

Fruitsalade meloenFruitsalade meloenFruitsalade meloenFruitsalade meloen    € 1,98 € 1,75  

Fruitsalade ananasFruitsalade ananasFruitsalade ananasFruitsalade ananas    € 1,98 € 1,75  

Fruitsalade mangoFruitsalade mangoFruitsalade mangoFruitsalade mango    Dagprijs Dagprijs  

Toetje: Ridderkerkse blufToetje: Ridderkerkse blufToetje: Ridderkerkse blufToetje: Ridderkerkse bluf    € 2,49 € 2,25  

Sinaasappelsap (280mlSinaasappelsap (280mlSinaasappelsap (280mlSinaasappelsap (280ml))))    € 1,49 € 1,25 € 3,98 

SmoothiesSmoothiesSmoothiesSmoothies    (280ml)(280ml)(280ml)(280ml)    € 2,49 € 2,25 € 5,98 

*U kunt de fruitsalade ook laten opmaken in een grote schaal (vanaf 5 personen / € 7,49) 

Staat uw favoriet er niet bij? Vraag onze medewerkers naar meer mogelijkheden. 



Inspiratiemap Traiteur & Groentespeciaalzaak Verschoor | Bekijk alles op www.robverschoor.nl 

 

 

Laten we samen uw feeLaten we samen uw feeLaten we samen uw feeLaten we samen uw feest plannen!st plannen!st plannen!st plannen! 

Een gezellig samen komen brengt altijd enige stress met zich mee, want u dient uw gasten wel in de watten te leggen. 

Wat zetten we op tafel? Hoeveel moet ik hebben? Ga ik dat allemaal zelf doen? En kan ik dan überhaupt nog van mijn 

feestje genieten? Allemaal vragen die wij samen met u kunnen oplossen.  

Persoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk advies 

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen, de grote van het feest en de mogelijkheden. Bekijk alles op 

www.robverschoor.nl of stuur een email naar info@robverschoor.nl.  

 

Ridderkerkse bluf
Het fruit wordt geselecteerd 

op rijpheid & smaak

Bakjes fruitsalade om te 

trakteren
Originele fruit spiezen 

Verse sappen zonder 

toevoegingen 
Ook levering aan bedrijven


