529 kr / kart

1,80 kr / st

6×1 kg

CHILI CHEESE NUGGETS

BREADED MOZZARELLA
STICKS

En blandning av smältost och paprika
panerat i krispig frityrsmet, förfriterade, djupfrysta
• Snabb tillagning och enkel portionskontroll
• Många användningsområden, perfekt som starter eller snack men
även som en ingrediens i en sallad
eller wrap
• Mjuk munsbit med mild och kryddig färskost med en krispig utsida

Mozzarellasticks panerade i ströbröd, förfriterade, djupfrysta
• Riskfritt val: mjuk och tilltalande
smak som passar perfekt i kombinationer eller som salladstopping
• Snabbt och enkelt att tillaga i fritös eller ugn
• Hållbar panering som säkerställer fasthet under tillagning

498 kr / kart

2,80 kr / st

6×1 kg

HEL LÖKRING ÖLPANERAD

CHEDDAR CHEESE PICKERS

6×1 kg

Gröna jalapeno-paprikahalvor fyllda
med cheddarost, krispig brödpanering, snabbfrysta
• Överraskande och njutbar upplevelse att kombinera krämig cheddar med krispig jalapenopeppar
• Perfekt för att ge rätterna lite
hetta: som en salladsingrediens,
som en del av dina kombinationer eller som en enskild portion
• Snabb tillagning och enkel portionskontroll

6×1 kg

En blandning av ostar och paprika
i en krispig panering av nachos,
förfriterade och djupfryst.
• Tryggt äventyr : den bekanta
men distinkta TEX MEX-smaken med en unik kontrastrik
konsistens
• Perfekt som drinktilltugg eller
tillbehör till alla USA-inspirerade rätter
• Välsmakande som fristående
tack vare ett utarbetat recept
inspirerat av klassiker

Lökringar i en krispig frityrsmet med
ölsmak, förfriterade och djupfrysta
• Enkla att tillaga både i fritös och
ugn
• Förmånlig kostnad per portion
tack vare tunt skivade
• Ny smakupplevelse: hel lökring i
en krispig ölpanering

359 kr / kart

1,00 kr / st

685 kr / kart

3,80 kr / st

6×1 kg

RED HOT CHILI PICKERS
Röda jalapeno-paprikahalvor fyllda
med mjukostblandning, krispig
brödpanering, djupfrysta
• Snabb tillagning och enkel portionskontroll
• God munsbit: mjuk, krämig ost i
en krispig panering
• Pikant, kryddig smak tack vare
marinerad röd jalapenopeppar

685 kr / kart

3,80 kr / st

NACHO CHEESE TRIANGLES

519 kr / kart

1,60 kr / st

6×1 kg

SPICY BBQ WINGS

330 kr / kart

2,20 kr / st

CHICKEN FINGERS

Kryddiga marinerade kycklingvingar
med kraftig barbecuesmak, förkokta
och snabbfrysta
• Välbalanserad kryddig barbecuesmak med saftigt och mört kött
• Högkvalitativ 100% europeisk
kyckling
• Helt tillagad för hög säkerhet och
jämnt resultat
• Snabb och enkel tillagning i ugn
eller fritös
5×1 kg

422 kr / kart

2,80 kr / st

Kycklingfiléer formade, tillagade,
med en krispig panering, förfriterade och djupfryst.
• Extra krispigt ströbröd, lätt
kryddade med peppar och örter
• Många möjligheter: snack,
starter, ingrediens i en sallad/
wrap eller del av en plockmatsbricka
• Mört och saftigt kycklingkött av
hög kvalitet (100% kycklingfilé)
5×1 kg

GUACAMOLE

708 kr / kart

59 kr / burk

Kryddad mosad avokado, djupfryst.
• Färgglatt och naturligt med
utvald avokado som väcker
kundernas aptit
• Mycket mångsidig vara: använd
till spännande kombinationer,
som starter eller som en ingrediens i wraps eller hamburgare
• En krämig konsistens att avnjuta tillsammans

Ta reda på hur

BESTÄLLNINGAR GÖRS PÅ
mycket extra
www.prifa.se
du kan tjäna
ELLER SÅ RINGER NI VÅR ORDERAVDELNING
med hjälp av vår
08-645 80 20

menyräknare

12×500 gr
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