www.palvelutukkupohjoinen.fi

Kurkkaa
kääntöpuolelle

Palvelutukku
Pohjoisen
verkkokauppa
on vihdoin auki!
Yhdessä verkoille

Meillä on teille kaikki välineet
valmiina: tunnukset, tilauspohjat,
toimitustiedot ja koko valtava valikoima
– vain muutaman klikkauksen päässä.
�

Apajat

Verkkokauppa löytyy osoitteesta
www.palvelutukkupohjoinen.fi.
Käyttäjätunnukset saatte
myynnistämme p. (08) 5352 600 tai
myynti@palvelutukkupohjoinen.fi

Tunnukset saatuanne
pääsette pyynnille vaikka heti.
Lupaamme, että näiltä
apajilta saa saalista!�

Kun haluat koota näyttävät salaatit ainesosa kerrallaan, komponenttipakatut salaatit ovat loistava valinta.
Keittiössämme alan ammattilaiset pilkkovat ja valmistavat tuotteet rakkaudella ja taidolla. He pitävät huolen
siitä, että tuotteissa on juuri oikeassa suhteessa tarvittavia raaka-aineita.

TACO-BROILERISALAATTI

VUOHENJUUSTOSALAATTI

2,5 kg komponenttipakkaus

2,5 kg komponenttipakkaus

Texmex-maustettu broileri, jäävuorisalaatti, roomansalaatti, tuore
ananas, säilykemaissi, paprika, arrabiatta kauralastu ja jalapeno.
L

Jäävuorisalaatti, rucola, kirsikkatomaatti, cantaloupemeloni,
suolapähkinä ja vuohenjuusto.
G, S, K

EAN
Tuotenumero

6405019814305
601404

8,04
9,17

kg (alv 0 %)
kg (alv 14 %)

KREIKKALAINEN SALAATTI

EAN
Tuotenumero

6405019861651
600474

9,84
11,22

kg (alv 0 %)
kg (alv 14 %)

KESÄSALAATTI

2,5 kg komponenttipakkaus

2,5 kg komponenttipakkaus

Tomaatti, kurkku, jäävuorisalaatti, jääsalaatti, salaattijuusto,
punasipuli ja oliivi.
G, S, K

Kirsikkatomaatti, jäävuorisalaatti, jääsalaatti, mandariinisäilyke,
kurkku ja ananassäilyke.
G, S, K, M

EAN
Tuotenumero

6405019861255
600585

7,32
8,32

kg (alv 0 %)
kg (alv 14 %)

EAN
Tuotenumero

6405019814305
600595

7,12
8,12

kg (alv 0 %)
kg (alv 14 %)

Helpoilla kalaherkuilla
kohti kesää

REHDIT KALAHERKUT AMMATTIKEITTIÖILLE
Tyytyväisten horeca-asiakkaiden vastuullinen kumppani
Laadukkaat horeca-tuotteemme valmistetaan Oulussa, Hätälän omalla tehtaalla.
Siellä myös panostamme voimakkaasti asiakkaiden toiveiden mukaiseen innovatiiviseen tuotekehitykseen.
Suurena kala-alan toimijana Hätälän kapasiteetti ja toimitusvarmuus ovat huippuluokkaa,
joten voit huoletta tarjota asiakkaillesi pohjoisen rehtiä kalaa!

126089
Hätälä Savuinen lohipihvi
ME 1,5 kg, dyno
5,90 €/kg (alv 0 %)
EAN: 2387905000006

109354
Hätälä Lohipyörykkä
ME 5 kg, pakaste
4,59 €/kg (alv 0 %)
EAN: 6408790001766

111676
Hätälä Frittimuikku
ME 1,5 kg, dyno
10,84 €/kg (alv 0 %)
EAN: 2387963500005

Pohjoisen rehtiä kalaa
Hätälä tarjoaa horeca-ammattikeittiöille monipuolisen valikoiman tuoreita kaloja
sekä loimu-, savu- ja kylmäsavukaloja, tuoreista kaloista valmistettuja pakasteita,
ja lämmitystä vaille valmiita pihvejä ja pyöryköitä.
hatala.fi

