
De groente- en fruitafdeling is een
ware beleving bij HANOS! Op onze 
afdeling vindt u een rijk palet aan 
kleuren. Van frisgroene asperges 
tot dieprode aardbeien en van 
kleine smaakmakers als cresses  
tot krachtige truffels.

AFDELING 
GROENTEN & FRUIT

HANOS verwerkt in eigen productielocatie dagelijks 
de meest verse wild- & gevogeltespecialiteiten met 
als resultaat een groot en divers assortiment. Uiteraard 
staan onze poeliers ook voor u klaar om het panklaar 
te verwerken. Ons assortiment is een dagelijkse bron 
van culinaire inspiratie!

Groenten & Fruit
Wild & Gevogelte 
Kaas
Food 
Delicatessen 

Non-Food 
Coffee & Tea
Patisserie
Toiletten 
Receptie - Kassa’s

Vis, Schaal- & Schelpdieren
Zuivel - Convenience
Vlees
Diepvries 
Wijn & Gedistilleerd

AFDELING 
VLEESAFDELING CONVENIENCE

AFDELING 
VIS, SCHAAL- EN 
SCHELPDIEREN

AFDELING WILD & GEVOGELTE

RELAIS 
DU MARCHE
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Gastronomisch vlees, 
oftewel een divers 
assortiment vlees 
dat is geselecteerd 
op kwaliteit in plaats 
van kwantiteit. Onze 
slagers benen uit, 
rijpen en snijden 
zoals u wenst!

HANOS Maastricht biedt een uniek 
gastronomisch convenience-aanbod! 
Exclusief voor HANOS heeft Daily Fresh 
Food sous-vide bereide producten 
ontwikkeld die een bijdrage leveren  
aan de kwaliteit én het gemak voor  
de keukenbrigade. Zo bent u verzekerd  
van de beste basis voor uw gerechten 
en met uw creativiteit geeft u er een 
eigen draai aan!

LEGENDA
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Op zoek naar inspiratie? 
Met onze non-food afdeling 
van bijna 3000 m² komt u 
ruimschoots aan uw trekken! 
Van tableware tot werkkleding 
en van restaurantkeukens tot 
horecameubilair.

AFDELING 
NON-FOOD
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VERDIEPING

PLATTEGROND HANOS MAASTRICHT
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Voor onze vis, schaal- en schelpdieren 
hebben wij dagelijks verse aanvoer en 
onze specialistische fileerder in eigen 
huis. Met deze schatten uit de zee kunt 
u uw gasten de meest verrassende 
gerechten voorschotelen.
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Van smeuïg tot hard en van 
mild tot pikant. Bij ons vindt u 
een uniek assortiment binnen- 
en buitenlandse kazen.

AFDELING KAAS
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Kom naar de vestiging en ontdek onze heerlijke selectie 
wijnen. Een assortiment waar we trots op zijn en dat we 
graag met u delen. Van fris en fruitig, complex en vol tot 
intens en delicaat. Wijnen van wereldklasse! Bekijk ook 
zeker onze prachtige selectie gedistilleerd. 

AFDELING 
WIJN & GEDISTILLEERD

STUDIO 
SENSES &
CULINAIR 
THEATER 
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AFDELING 
DIEPVRIES6

AFDELING 
COFFEE & TEA
De geur van koffie laat menig 
gast zin krijgen in een goede 
kop koffie en de juiste theesoort 
maakt het verschil in kwaliteit, 
waar we zo naar verlangen in 
de horeca. De tomeloze variëteit 
aan smaken in ons assortiment 
zorgen voor hét verschil in uw 
koffie en thee.

AFDELING 
DELICATESSEN9

AFDELING 
FOOD

12

AFDELING 
PATISSERIE11
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