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Premium 
HALAL KIP

Gegaard en
heerlijk gekruid
Op onze poeliersafdeling ligt een ruim 
assortiment halal kipproducten in de vriezer, 
afkomstig van het gerenommeerde bedrijf 
Teker.  Teker heeft zich gespecialiseerd in 
de productie van 100% halal kipproducten, 
(halal gecertifi ceerd E.I.H.C.). De producten 
zijn stuk voor stuk super mals en goed 
gekruid, volledig gegaard tot de kern en 
daarna direct ingevroren. Super makkelijk 
in gebruik. Na ontdooiing zijn ze klaar in 
circa 2 minuten. De producten zijn gemaakt 
zonder toegevoegde vetten, dus puur kip. 

Son zamanlarda, HANOS dondurucu 
bölümünde, ünlü aile şirketi Teker kökenli, 
geniş bir helal tavuk ürünleri yelpazesi 
yerleştirildi. Teker, % 100 helal tavuk 
ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. 
Şirket helal sertifi kalıdır (E.I.H.C.). 
Ürünlerin tümü süper yumuşaktır ve iyi 
terbiyeli, tamamen çekirdeğe pişirilmiş 
ve hemen dondurulmuş. Süper kullanımı 
kolay. Çözüldükten sonra yaklaşık 2 dakika 
içinde hazır olurlar. Ürünler ilave yağsız, 
yani saf tavuk eti olmadan yapılır.

Chicken wings Tek Mex
De kippenvleugels zijn lekker gekruid
en super mals.
Saf tavuk kanadindan yapilmis, acisiz 
çok lezzetli.
• doos 6 zakken - circa 1 kilo 32801400 17,50
• zak 1 kilo | 32801400 4,50

Prijzen geldig tot en met 31 augustus 2019.



HANOS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid over gepubliceerde uitspraken en/of meningen. Alle prijzen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van wijzigingen, 
druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief btw, VBR en statiegeld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar 

worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van HANOS Nederland.

5,20

Chicken kebab
Het vlees is gemaakt van 
kippendijvlees, zeer mals en 
zacht van smaak, zonder 
toegevoegde vetten, dus puur 
kippenvlees.
Saf but etinden yapilmis, çok 
lezzetli ve yumusak bir tat.

zak 1 kilo | 32801390

129,95

Kebabmes elektrisch
100 mm – glad en kartel 
100 mm - düz ve tırtıllı

62005980

19,25

Chicken stek
Deze kippensteak is lekker 
gekruid.
Saf but etinden yapilmis, çok 
lezzetli.

doos 5 kilo | 50 stuks
100 gram | 32801420

929,00

Kebab grill KLG 231-HG
• afmetingen: 550 x 700 x 1120 mm
• capaciteit: 60 kilo
• 4 elektrische branders
• gewicht: 30 kilo
• aansluitwaarde: 400V/7,2kW
• 2 kookniveaus (hoog en laag)
• verplaatsbare spiesen
• motor aan de bovenkant

• boyutlar: 550 x 700 x 1120 mm
• kapasite: 60 kilogram 
• 4 elektrikli brülör
• ağırlık: 30 kilogram
• bağlantı değeri: 400V / 7.2kW
• 2 pişirme seviyesi (yüksek ve düşük)
• hareketli şiş • üstüne motor

Van onze partner Van Gestel Grootkeukentechniek
Kijk voor verkooppunten op: www.vangestelhoreca.nl

Kebab broodjes
Deze authentieke Turkse broodjes van 
Karmez zijn ideaal om te serveren 
bij onder andere kebab, döner en 
shoarma.
Karmez'den gelen otantik Türk 
sandviçleri kebap, döner ve shawarma 
ile servis yapmak için ideal.

• rond - gesneden | doos 65 stuks – 85 gram | 41208700 17,50
• rond - gesneden | doos 100 stuks – 110 gram | 41208710 28,50
• rond - heel | doos 100 stuks – 110 gram | 41208720 28,50

6,95

Chicken tenders mild
Deze kippenhaasjes zijn licht 
gekruid en super mals.
Saf tavuk bonfi le’den yapilmis, 
çok lezzetli.

zak 1 kilo | 32801410

Fried chicken wings hot
Deze kippenvleugels zijn pikant 
gekruid en heerlijk krokant.
Saf tavuk kanadindan yapilmis, 
acisi çok lezzetli ve çitir.

zak 1 kilo | 32801430 5,35

Deze authentieke Turkse broodjes van 

bij onder andere kebab, döner en 

sandviçleri kebap, döner ve shawarma 

OP = OP

Chicken platinum
Heerlijke  authentieke
kipkebab.
Lezzetli otantik 
tavuk döner.

10 kilo 
32801440 32,00
15 kilo 
32801450 48,00
30 kilo 
32801440 96,00


