
• Gecertificeerde kwaliteit: BRC, High Care-Ready to Eat, 
McDonalds, Kosher, Halal, Beter Leven Kip.

• Kant en klare kipfilet specialiteiten op maat voor de Foodservice,  
Mobile snacking en Halal retail markets.

• Efficiënte productie, volledig geautomatiseerd verpakkingsproces.

• Duurzaam ondernemen.

• Alleen kip en rund, geen ander vlees.

• Gemaakt in Nederland door een familiebedrijf.

Goed om te weten

Private Label+ Partner

Meer smaak!
Meer kip...

Kant en klare kipfilet 
specialiteiten

BBQWings

Wings

Wings

Wings

Wings

Hot & Spicy

Crispy, Kentucky Fried

Plain, BBQ, Hot & Spicy

Verse gekalibreerde kippenvleugels, 1e + 2e lid, 
gemarineerd met een fijne BBQ marinade.  
Gegaard en IQF bevroren.

Verse gekalibreerde kippenvleugels, 1e + 2e lid, 
gemarineerd met een pikante marinade.  
Gegaard en IQF bevroren.

Verse kippenvleugels, 1e + 2e lid, gekalibreerd, 
bereid volgens uniek recept, KFC Style,  
IQF bevroren.

Verse kippenvleugels, 1e lid, gemarineerd, 
bereid volgens geheim recept. Gegaard en 
IQF bevroren.

Boneless
Malse kipfilet, fijn gekruid, geportioneerd. 
Voorgebakken, gegaard en IQF bevroren.

Netto gewicht

Netto gewicht

Netto gewicht

Netto gewicht

Netto gewicht

30-40g

30-40g

50-60g

30-60g

20-25g

Kippenvleugels

Beschikbare verpakkingen: kartonnen doosjes, voorbedrukte of transparante zak met label
of print en bulkverpakking in palletbox. In overleg zijn andere producten, gewichten en
maten mogelijk.

ElburgFoods                            @ElburgFoods

Elburg Foods BV
J.P. Broekhovenstraat 6, 8081 HC Elburg, Holland
       +31 (0)525 690 009          +31 (0)525 690 030info@elburgfoods.eu



EPIC Southern Fried, Tempura,
Hot Rox, Pop Rox.

Battered/Tempura

 Kipfilet Specialiteiten, Meer kip... Meer smaak! Gepaneerde en gebatterde kipspecialiteiten Gepaneerde en gebatterde kipspecialiteiten

Fillets SteakFillet bites

Fillets Schnitzel

Frites

Goujons Nuggets Cordonbleu

Mini Fillets Nuggets Mini Kiev

Zzinger Breaded

Crispy, Southern Fried Battered/Tempura Breaded

Chicken Frites

100% kipfilet, geportioneerd, bereid en 
gekruid volgens een uniek recept van kruiden en 
specerijen, gegaard en IQF bevroren.

100% kipfilet, geportioneerd, bereid volgens fijne 
recepturen van kruiden en specerijen, gegaard en IQF 
bevroren.

Mals kippenborstvlees, gebatterd met een krokante 
tempura coating McDonalds stijl. Voorgebakken, 
gegaard en IQF bevroren.

100% kipfilet, geportioneerd, bereid en pittig gekruid 
volgens een uniek recept van kruiden en specerijen, 
gegaard en IQF bevroren.

Mals kippenborstvlees, gepaneerd met krokante 
broodkruimels. Voorgebakken, gegaard en IQF 
bevroren.

100% kipfilet, geportioneerd, bereid en gekruid volgens 
een uniek recept van kruiden en specerijen, krokant, 
gegaard, IQF bevroren.

Mals kippenborstvlees, gebatterd met een krokante 
tempura coating McDonalds stijl. Voorgebakken, 
gegaard en IQF bevroren.

Mals kalkoenvlees, gevuld met kalkoenham en kaas, 
gepaneerd met een krokante coating. Voorgebakken, 
gegaard en IQF bevroren.

Handgesneden strips van kipfilet met een lichte cornflakes 
coating. Voorgebakken, gegaard en IQF bevroren.

Southern Fried, Hot&Spicy, Piri-Piri, 
Cornflakes, Crispy Breaded,
Kentucky Fried

Breaded Breaded

Filethaasjes, gecalibreerd, bereid volgens geheime 
recepturen van kruiden en specerijen, gegaard en IQF 
bevroren.

Mals kippenborstvlees, gepaneerd volgens geheim 
recept met krokante broodkruimels. Voorgebakken, 
gegaard en IQF bevroren.

Mals kippenborstvlees, gevuld met een kaas-
knoflook saus, gepaneerd met een gouden coating. 
Voorgebakken en IQF bevroren.

Netto gewicht

Netto gewicht

Netto gewicht

Netto gewicht Netto gewicht

Netto gewicht

Netto gewicht Netto gewicht Netto gewicht

Netto gewicht Netto gewicht Netto gewicht

110g
9g

83g

110g

Pops Southern Fried
Mals kippenborstvlees, gepaneerd met een fijn 
gekruide coating volgens een uniek recept van 
kruiden en specerijen. Voorgebakken, gegaard en IQF 
bevroren.

Netto gewicht

7g

100g

15-25g

30/40g 22g 125g

50-60g 22g 25g

Dippers Southern Fried
Mals kippenborstvlees, gepaneerd met een fijn 
gekruide coating. Voorgebakken, gegaard en IQF 
bevroren.

Netto gewicht

17g

Burger Breaded, Cornflakes
Malse kipfilet met cornflakes coating. Voorgebakken, 
gegaard en IQF bevroren.Netto gewicht

90g


