Uw keuken,
onze know-how

Snel op tafel,
op maat en op smaak.

Alleen maar blije gezichten
Meer efficiëntie, minder afwas, geen verlies.
Altijd evenveel, en altijd evenveel smaak. Organiseer uw service nog beter,
bied uw gasten nog meer keuze. Ontdek onze kant-en-klare vleesgerechten.
Voor blije gezichten, aan tafel en in de keuken.

www.readychef.be

ReadyMeat
kant-en-klaar assortiment

Een royale keuze
U kunt uw gasten meer dan vijftig verschillende vleesgerechten aanbieden, verdeeld over
vier categorieën: rollades en gebraad, al dan niet gevulde gepaneerde lapjes, variaties op
hamburgers, en de lekkerste stukjes puur natuur.

Comfort in de keuken
Dat ruime aanbod betekent niet dat uw keuken onder extra druk komt te staan.
Alle gerechten zijn vooraf gegaard en, voor gebraad, rollades en ossentong, geportioneerd
per vijftig gram, wat ideaal is om ook kinderen en ouderen een gepaste portie te serveren.
Het volstaat dat u de diepgevroren gerechten opwarmt in een regeneratiekar, steamer of oven.

Gezond voor mens en milieu
ReadyMeat engageert zich om steeds gezonder en milieuvriendelijker te werk te gaan.
Wij streven een lager zoutgehalte na (tot 1 à 1,2 gram per 100 gram) en een maximale
vermindering van allergenen en kleurstoffen; voorts bakken wij met minimale
hoeveelheden zonnebloemolie en vermijden wij smaakversterkers en toegevoegde fosfaten.
Onze ecologische voetafdruk verlagen wij door geen soja en zoveel mogelijk
Belgisch of vlees uit onze buurlanden te gebruiken.
Uw kritische gast zal dit ongetwijfeld op prijs stellen.

GEZOND
GEMAK
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diepvriesproduct / enkel op te warmen of te stomen
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KIP

KONIJN

PARELHOEN

Verpakking / 2 types
Vacuümverpakkingen
zijn ideaal voor koude schotels en
ook voor warme en koude buffetten

VACUÜMVERPAKKING

LOSSE PORTIES

Bereidingswijze
opwarmen in regeneratiekar tot kern 72°C
opwarmen in combisteamer tot kern 72°C
Bij max. 95°C, 100%
bij in ‘sneetjes’
In de vacuümverpakking regenereren
Kan ook koud geserveerd worden: enkel ontdooien

STOOM

Bij 21°C, max. 20%
bij ‘in topvorm’
Bij 210°C, geen
bij ‘in een jasje’
Bij ‘superstukjes: zie steeds productfiche of etiket

Eénmaal ontdooid
Max. 3 dagen houdbaar bij een koelkasttemperatuur van <4°C

Voor verdere informatie omtrent allergenen en samenstelling van de ReadyMeat-producten,
verwijzen we u graag naar de handige productfiches op de webshop van Fribona.
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VARKENSGEBRADEN
ROLLADES
VLEESBRODEN
OSSENTONG

in sneetjes
50 g
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VARKENSGEBRADEN / IN SNEETJES
1224

4 x ±1,7 kg

VAC

ALU

Ardeens gebraad

1 PA

1 CA

BELGIË

Heerlijk varkensgebraad ‘extra’
op Ardeense wijze (met een lichte rooksmaak).

1255

4 x ±1,7 kg

VAC

ALU

Varkensgebraad
Provençaals

1 PA

1 CA

BELGIË

Licht Provençaals gekruid.

1250

4 x ±1,7 kg

VAC

Varkensgebraad natuur
Enkel gekruid met peper en zout.
Heel traditioneel en combineerbaar
met heel veel sauzen. Een klassieker.
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ALU

1 PA

1 CA

BELGIË

1231

4 x ±1,7 kg

Koningsgebraad
VAC

Belgisch1gekruid
PAN

ALU

‘extra’ varkensgebraad.
1 CAS

BELGIË
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2460

8 x 1 kg

Zwitserse rollade
Varkensrollade gevuld
met varkensvlees,
kaas en ham.
BELGIË
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ROLLADES / IN SNEETJES
1441

8 x 1 kg

VAC

1 PA

ALU

Gevulde kalfsborst

1C

Fijn gebraad van kalfsvlees en
kalkoen, met als vulling een kleurrijke

BELGIË

groentemengeling : stoofprei, waterkers,
knolselder, wortel, selder en ui.

3190

8 x 1 kg

VAC

1 PA

ALU

Kippenrollade
Zeer mager gebraad.

3625

8 x 1 kg

Konijnenrollade

1 CA

BELGIË

VAC

1 PA

ALU

1 CA

Rollade van konijnenvlees met
wat kalkoen en een vulling van
konijnengehakt met rozemarijn.

De rollade is ontstaan in de prehistorie als een gerecht van kleine stukjes

BELGIË

vlees, die in bladeren werden gerold en gegaard in kuilen belegd met stenen.
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ROLLADES / IN SNEETJES
Amerikaanse bevrijders vierden hier na de oorlog hun ‘Thanksgiving’. Alles wat ze meebrachten – sigaretten,
chocolade én kalkoen – kreeg een aura van begeerlijkheid. Zo werd dit gevogelte ook bij ons de ster van de feesttafel.

3387

8 x 1 kg

VAC

Kalkoenrollade
Gebraad van kalkoenfilet blijft een topper
in elke keuken.

ALU

1 PAN
1 CAS

3396

8 x 1 kg

Kalkoengebraad
Jardinière
Fijn gebraad van kalkoenvlees met een kleurrijke
vulling van kalkoen met groenten: broccoli,
sperziebonen, prei, knolselder, wortel en ui.
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VAC

ALU

1 PAN

1 CA

VLEESBRODEN / IN SNEETJES

2410

8 x 1 kg

VAC

Varkensvleesbrood
Gekruid varkensgehakt met
stukjes tomaat en ui.

ALU

1 PAN 3 3 4 5
1 CAS

BELGIË

8 x 1 kg

VAC

ALU

Rundvleesbrood

Gehaktbroodje van rund- en kalkoenvlees,
lichtjes gekruid.

BELGIË
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OSSENTONG / IN SNEETJES

1085

4 x ±2 kg

Gekookte ossentong

VAC

Gepelde ossentong; 10% vleesbouillon bij de sneetjes.

ALU

1 PAN
1 CAS

De bouillon geeft nog meer smaak aan het vlees en maakt het nog malser.
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HAMBURGERS EN CO

in topvorm
niet gepaneerde porties
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Blinde vink
2209

±130 g / ±40 st/verp.
Licht gekruid gehakt van
rund- en varkensvlees,
omwikkeld met een sneetje
rundergebraad.

BELGIË

De blinde vink is gekruid gehakt omwikkeld met een dun lapje vlees.
Een gelijkaardig recept voor ‘alouettes sans tête’ (leeuweriken zonder kop) werd al in
de 18e eeuw in de Provence opgetekend, en leek een beetje op een gebakken vogeltje.
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GEVORMD / NIET GEPANEERDE PORTIES

2081

3,9 kg / ±130 g / ±30 st/verp.

2075

Zuiders varkenslapje
Met zongedroogde tomaten en
mediterraanse kruiden.

3,9 kg / ±130 g / ±30 st/verp.

Orloffsnede
BELGIË

Portie varkensvlees met stukjes kaas & hesp,

BELGIË

licht gekruid.
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2230

5 kg / ±50 g / 100 st/verp.

Lamsepigram
Exquis lamsgehakt met wat rund
in de vorm van een lamskotelet.

De hamburger ontleent z’n naam
wellicht aan de Hamburg-Amerikanische
Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft,
die vanaf omstreeks 1850 veel
Duitse immigranten naar de VS bracht.
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GEVORMD / NIET GEPANEERDE PORTIES

Mimosaburger
2261

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2260

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Portie runder- en gevogeltegehakt
met stukjes ei en peterselie.

Baconburger
2266

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2265

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Rund en kip, met speksmaak.
BELGIË

Kippenburger
2271

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2270

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Zeer mager! Burger van kippengehakt
met uitgelezen kippenkruiden.

BELGIË
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GEVORMD / NIET GEPANEERDE PORTIES

Hamburger
2276

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2275

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Licht gekruid rundergehakt met ui
en peterselie.

BELGIË

Konijnenburger
3660

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

Fijn gemalen mager konijnengehakt
met kleine stukjes gedroogde pruim.

Texasburger
2281

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2280

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Varkensburger met een Texaans-Mexicaanse
kruiding, maar niet pikant.
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BELGIË

SCHNITZELS
GEVULDE PORTIES
GEPANEERDE GEHAKTPORTIES
NUGGETS

in een jasje
gepaneerde porties
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SCHNITZELS / GEPANEERDE PORTIES

De oudste verwijzing naar het bereiden van schnitzel
staat in het kookboek van Marcus Gavius Apicius,
een Romein uit de eerste eeuw na Christus.

Wienerschnitzel
2060

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2065

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2061

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

2066

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Zuiver varkensvlees,

Zuiver varkensvlees met

licht gekruid.

stukjes kaas en ham.
BELGIË
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Tirolerschnitzel

BELGIË

Kalkoenschnitzel
3370

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

3371

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.
Gepaneerde
portie
kalkoenvlees.
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Gevuld kalfslapje
2035

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.
Gepaneerde portie kalfs- en
kalkoenvlees, gevuld met
een licht getomateerde saus
met mediterraanse groentjes
(courgette, aubergine, rode &
groene paprika, wortel, prei,
selder, knolselder en tomaat).
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GEVULD / GEPANEERDE PORTIES

3185

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

3365

Gevuld kippenlapje
Met een rijkelijke groene pestosaus
met mozzarella.

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

Cordon bleu
BELGIË

Gebakken cordon bleu van kalkoenvlees
met een lekkere kaassaus met kalkoenham.

Dit gerecht is wellicht bedacht door de Zwitserse kok
van het turbineschip Bremen dat van 1929-1933 de
‘blauwe wimpel’ voerde. In het Engels wordt de
Cordon bleu dan ook ‘Blue ribbon’ genoemd.
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GEHAKT / GEPANEERDE PORTIES / NUGGETS

2030

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

Ardeense burger
Gepaneerde portie gekruid
varkensgehakt met een rooksmaak.
BELGIË

3360

2,5 kg / ±18 g/st.

Kalkoennugget
Ook ideaal als fingerfood en met
een dipsausje.

Swiss steak
2020

4,5 kg / ±150 g / ±30 st/verp.

2021

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Portie varkensgehakt gemengd
met Emmentaler.
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BELGIË

HET BESTE HOUDEN WE
V O O R H E T L AAT S T

superstukjes
versneden
natuur
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Biefstuk
1105

5 kg / 120-150 g
Dichtgeschroeid. Dé oplossing om een
perfect gebakken rosé steak te serveren.
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BELGIË

N AT U U R / V E R S N E D E N P O R T I E S

1270

5 kg / 100-120 g

1275

Lichtgerookt varkenshaasje

Varkenshaasje
In porties gesneden.

5 kg / 100-120 g

BELGIË

In porties gesneden.

BELGIË

De naam haas heeft de betekenis van ‘beste stuk’ en verwijst
naar het beste stuk van het afschot, dat de jager kreeg als beloning.
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N AT U U R / V E R S N E D E N P O R T I E S

3165

5 kg / 100-120 g

Kippenfilet
Kippenfilet met uitgelezen
kippenkruiden.

BELGIË

Zeer mager vlees!

3175

5 kg / ±160 g / ±30 st/verp.

Kippenfilet
broccoli-mozzarella
De kippenfilet is afgewerkt
met een laagje mozzarella-broccolisaus.

3765

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Parelhoentournedos
Parelhoenfilet gemarineerd.
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BELGIË

Varkensoester
1260

5 kg / ±80 g / ±60 st/verp.
Gemarineerd
varkensvlees
uit de carré.
BELGIË
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N AT U U R / V E R S N E D E N P O R T I E S

3303

5 kg / ±80 g / ±60 st/verp.

Kalkoennootje
Heerlijke portie kalkoenfilet in medaillonsnit,
licht gekruid met peper en zout.
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3320

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

Kalkoentournedos
Ronde portie gemarineerde kalkoenfilet.

STOOFVLEES

1460

5 kg / ±100 g / ±50 st/verp.

1171

4 x 2 kg

VAC

ALU

Runderstoofvlees

Kalfsoester

BELGIË

Feestelijke, magere portie kalfsoester in
medaillonsnit, licht gekruid met peper en zout.
Werd voorgegaard tot 40-50°C in de kern,
dus niet doorgegaard.

BELGIË

Licht gekruid . Het product is nagegaard in de vacuümverpakking, zo bevat elke pak ook vleesjus. Dit is ideaal
om uw saus naar keuze te bereiden. Uw bereiding is snel
en eenvoudig klaar, maar volledig volgens uw smaak.
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‘Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten.’
George Bernard Shaw
Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur / 1856-1950

GEZOND
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Uw keuken, onze know-how

Neem een kijkje op www.ReadyChef.be om onze seizoensgerechten te ontdekken.

FROZEN CONVENIENCE FOOD

Fribona nv • Vliegweg 23, 8020 Oostkamp • Tel.: 050/83 30 90 • info@fribona.be
www.fribona.be

Ontwerp: Vizier.be / Fotografie: snapsandbites.be

(valentijn, Pasen, halloween, eindejaar, …)

