
Contact
Postadres
Postbus 69318
1060 CJ Amsterdam

Bezoekadres
Helicopterstraat 7
1059 CE Amsterdam

info@almostreadyfrozen.nl
020 - 511 08 48
KvK nr: 33154827

ARRIVEE

Assortiment de gourmandises                                                                                 
Vormen:
Art. nr:

rond, rechthoekig en gedraaid.                                                              
66355                                                                                                                          

Assortiment de gourmandises 140 x 28-40 gram                             

Luxe Franse roomboter viennoiserie in een mini versie: kaneelrol, chocolade twister, roombroodje en twister met 
cranberries. Bereidingswijze: ca. 30 minuten ontdooien op kamertemperatuur en 14-15 minuten bakken in een 
voorverwarmde oven op 165-170°C. Voor een chique uitstraling kunnen de gourmandises meteen na het bakken 
bestreken worden met abrikozenmoes.

Mix mini paniers aux fruits                                                                   
Afmetingen:
Art. nr:

*
66357                                                                                                                               

Mix mini paniers aux fruits 100 x 40 gram

Onweerstaanbare mini roomboter vruchtenkorfjes in vier smaken: appel Tatin, kersen, mango en aardbeien.
Bereidingswijze: ca. 30 minuten ontdooien op kamertemperatuur en 14-16 minuten bakken in een voorverwarmde 
oven op 170-175°C. Voor een luxe uitstraling kunnen de korfjes meteen na het bakken bestreken worden met 
abrikozenmoes.

Mini Danish selection                                                             
Afmetingen:
Art. nr:

kronen Ø ca. 7,5-8 cm, maple pecan plait ca. 9,5 x 6,5 cm.
66550                                                                                                                                   

Mini Danish selection 120 x ca. 42 gram

De originele mini Danish pastries, met 24 dunne laagjes deeg, extreem krokant en vederlicht. De combinatie van de 
heerlijke geur, de fantastische smaak en de krokant structuur zorgt voor een ongekende smaaksensatie. 5 smaken in 
een doos: vanillekroon, kaneelrol, frambozenkroon, maple pecan plait en appelkroon.
Bereidingswijze: de bevroren pastries 15 minuten bakken in een voorverwarmde oven op 190°C. In iedere doos zit een 
zakje witte glazuur om de producten een eigen decoratie te geven.

Roomboter madeleines                                                    
Afmetingen:
Art. nr:

8 x 5 cm.
77101

Originele madeleines uit Commercy 70 x 45 gram

Deze iconische madeleines worden bereid met 100% Frans meel, boter, suiker en scharreleieren. Door de madeleines 
kort te verwarmen worden ze knapperig van buiten en blijven van binnen heerlijk zacht.
Bereidingswijze: de bevroren madeleines 6 min. oppiepen in een voorverwarmde oven op 190°C. 
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Mini Berliner bol                                                                             
Afmetingen:
Art. nr:

Ø ca. 6 cm.                                             
77730                                                                                                                   

Mini Berliner bol 70 x 36 gram

Klassiek zoet broodje met een frisse vulling van vier vruchten: appel, rode bessen, pruimen en vlierbessen.
Bereidingswijze: ca. 1 uur ontdooien op 4-7°C..

Donut party mix                                                              
Afmetingen:
Art. nr:

Ø ca. 9 cm.
77650                                                                                                                

Donut party mix 48 x 56 gram

Assortiment donuts in vier verschillende kleuren met een chocolade topping en een vrolijke decoratie.
Bereidingswijze: ca. 1 uur ontdooien op kamertemperatuur.

Roombotercake                                                           
Verpakking:
Art. nr:

per cake 18 plakjes, excl. de kapjes. Aantal plakken per doos: 144
70004201                                                                                                                            

8 gesneden roombotercakes 850 gram

Klassieke Nederlandse roombotercake, bereid met scharreleieren en veel boter.
Bereidingswijze: de cake in de koeling laten ontdooien. Houdbaarheid na ontdooien: ca. 3 weken.

Amandel Weespermoppen                                                
Gewicht:
Art. nr:

ca. 10 gram
70002527

Amandel Weespermoppen 3000 gram, ca. 275 stuks à 10 gram

Luxe amandelkoekje op basis van 100% pure amandelspijs, amandelen, suiker en een vleugje citroen. Dit koekje komt 
van origine uit het Noord-Hollandse Weesp, waar zelfs een standbeeld voor het koekje is opgericht.
Bereidingswijze: ca. 1 uur ontdooien op 4-7°C.. Na ontdooien nog minimaal 3 dagen gekoeld houdbaar.
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Amandel bitterkoekjes                                                                     
Gewicht:
Art. nr:

ca. 12,5g                                         
70002526                                                                                                                 

Amandel bitterkoekjes 3000 gram, ca. 240 stuks à 12,5 gram

Origineel Nederlands koekje, op basis van 100% amandelen.
Bereidingswijze: ca. 1 uur ontdooien op 4-7°C.. Na ontdooien nog minimaal 3 dagen gekoeld houdbaar. 
Op kamertemperatuur serveren.

Amandel paleisbanket                                                          
Gewicht:
Art. nr:

ca. 14g.
70002529

Amandel paleisbanket 3000 gram, ca. 215 stuks à 14 gram 

Majestueuze amandelkoekjes met 100% pure amandelspijs, frambozenjam en roze fondant.
Bereidingswijze: ca. 1 uur ontdooien op 4-7°C.. Na ontdooien nog minimaal 3 dagen gekoeld houdbaar.
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