Product:

Organisatie:

Maxpatat is een friet gemaakt van aardappelpoeder. Elke doos bevat
15 zakken van 1 kilogram en kan buiten de koeling maar liefst 2 jaar
worden bewaard. De dozen nemen tot 8 keer minder ruimte in beslag
dan traditionele frietsoorten. Met Maxpatat heeft u altijd afgemeten
porties, dus geen verlies! U bepaalt hoe groot de porties zijn door de
machines naar uw wensen in te stellen.U voegt 1,7 tot 1,8 liter water
per kilogram product toe. De machine maakt de frietjes en na een bak
tijd van ongeveer 2 minuten, heeft u een overheerlijk en krokant frietje.

Maxpatat en de Maxpatat machines worden in heel Nederland door
een professioneel team uitgeleverd. Al onze medewerkers hebben
verstand van zaken en kunnen snel handelen. Met een simpel
telefoontje naar uw contactpersoon, worden uw vragen beantwoord
en uw problemen verholpen. U heeft dus altijd direct contact met de
juiste persoon. Dit onderscheid ons van de meeste andere bedrijven.
Simpel, eenvoudig en snel is ons motto!

Voordelen:
De Horeca ondernemer stelt steeds hogere eisen aan zijn producten.
Zo moet het product een hoge kwaliteit hebben en voldoen aan de
eisen van de kritische klanten. Met Maxpatat haalt u een product in uw
zaak die exclusief wordt geleverd aan de Horeca. U vind ons dus niet
in de supermarkt. Maxpatat voldoet in alle opzichten aan de wensen
van uw klanten.

Maxpatat:
Minder vet
Minder zout
Minder opslag
Minder koeling
Minder E-nummers
Verder is Maxpatat
krokant, gluten vrij,
overheerlijk en prima
te combineren met
andere gerechten
in uw cafetaria of
restaurant.

Reclame:
Elke klant wordt door Maxpatat voorzien van reclame. Dit gebeurd
geheel kosteloos. Wilt u iets speciaals? Wij helpen u hier graag mee.
Op onze website kunt u ook zelf bestanden downloaden. U kunt onze
bestanden gebruiken voor uw eigen reclame uitingen.
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