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ASSORTIMENT
185 ml

DE BINNENKANT TELT...
Echt sap. Van begin tot eind. Sap waar fruit
trots op is. Sap waar u trots op bent. Omdat u
zeker weet dat u met de sappen van Van Kempen lekkere en eerlijke sappen serveert. Sappen
waar uw gasten van genieten, sappen waar uw
gasten voor terug komen. Want de sappen van
Van Kempen zijn geperst uit het volle fruit. Uit
zorgvuldig geselecteerd fruit. Zonder onttrekkingen, zonder toevoegingen, zonder te werken
met een concentraat. We zeiden het al: echt
sap.
Het assortiment van Van Kempen bestaat uit
acht verschillende sappen, in drie verpakkingseenheden (185 ml, 75 cl, 1 liter). Afkomstig van
de familie Van Kempen in Ouddorp. Fruittelers
van huis uit. Lenie, Jan en Jan Willem maken
al meer dan twintig jaar fruitsap. Sap waar zij
trots op zijn. En na dik twee decennia kan de
familie met recht zeggen dat ze alle kennis en
ervaring in huis hebben. Ze weten welk soort
fruit ze moeten gebruiken, uit welke klimaatzones, uit welke gebieden. Hoe kun je het fruit het
beste behandelen? Wanneer worden de vruchten geplukt en geperst? Vragen waar ze bij Van
Kempen wel raad mee weten. Inderdaad: zo
krijg je sap waar fruit trots op is.
Geniet ervan!
Namens de familie,
Jan Willem van Kempen

-

Sinaasappel
Sinaasappel BIO
Appel
Appel BIO
Druif
Tomaat
Appel Peer

75 cl
-

Appel-kers
Appel-Peer
Rode Druif
Sinaasappel
Sinaasappel BIO
Appel
Appel BIO

Liter
-

Sinaasappel
Sinaasappel BIO
Appel
Appel BIO

VOORDELEN VOOR U
- exclusief voor horeca, catering & delicatessenzaken;
niet verkrijgbaar in supermarkt
- topkwaliteit sap niet op basis van concentraat en
zonder toevoeging van conserveringsmiddelen en
kunstmatige geur-, kleur en/of smaakstoffen
- eenmalige fles
* geen slijtageplekken, u presenteert altijd 		
een mooie fles aan uw gasten
* u bent geen geld en tijd kwijt aan statiegeld
en de administratie hiervan
* hoge inzamelingsdiscipline zorgt voor een
zeer goede recycling
- horecafles in dozen van 15 flesjes:
* minder inname opslagruimte
* lichter
* vergemakkelijkt assortimentsverkoop
- eigen fles welke past bij de kwaliteitsbeleving van
uw bedrijf
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PUUR APPEL kers
Kelleris kersen, dus zoet met
een zuurtje, in combinatie
met de vertrouwde appelrassen Elstar, Boskoop, Jonagold
en Golden Delicious. Appels
en kersen zijn geplukt dichtbij
huis, in Nederland, België en
Duitsland. (75 cl)

PUUR APPEL
Combinatie van verschillende
appelrassen die samen zorgen
voor een frisse, vertrouwde
smaak. Elstar, Boskoop,
Jonagold en Golden Delicious:
sterke rassen, afkomstig uit
Nederland, België en Duitsland.
(75 cl, 1 L en 185 ml)

PUUR sinaasAPPEL
Echt sinaasappelsap! Oftewel:
gemaakt van Valencia sinaasappels uit gebieden met veel
zonuren zoals Florida, Costa
Rica en Brazilië. Sappiger kan
niet! (75 cl, 1 L en 185 ml)

PUUR druif
Gemaakt van Merlot druiven,
vanwege de karakteristieke
smaak. Krachtig, maar tegelijkertijd ook een allemansvriend.
De druiven komen uit Frankrijk
of Italië. (75 cl en 185 ml)

PUUR tomaat
Sap van echte verse tomaten.
Vol en pittig. Geplukt in Italië of
Zuid-Frankrijk. Met een snufje
zeezout voor de optimale
smaak. (185 ml)*

PUUR APPEL peer
Frisse combinatie van de alom
bekende Doyenne du Comice
en Conference (omdat deze
lekker zoet en sappig zijn) en
Elstar, Boskoop, Jonagold en
Golden Delicious (sterke rassen, fris en vertrouwd). Appels
en peren zijn geplukt dichtbij
huis, in Nederland, België en
Duitsland. (75 cl en 185 ml)
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PUUR APPEL bio

PUUR sinaasappel bio

Collina, Elstar en Golden
Delicious; deze sterke rassen
zorgen samen voor een frisse,
vertrouwde smaak. Biologisch
geteeld, volgens strenge
normen en Skal-gecertificeerd.
(75 cl, 1 L en 185 ml)

Valencia sinaasappels vormen de
ingrediënten van ons biologische
sinaasappelsap. Dus: veel zonuren, sappiger kan niet én volgens
strenge biologische eisen geteeld.
(Skal-gecontroleerd).*
(75 cl, 1 L en 185 ml)

SERVEERSUGGESTIE
De sappen van Van Kempen smaken licht gekoeld het lekkerste, tussen de 8 en 10 graden.
Serveer het sap half uitgeschonken in een wijnglas om de beleving te vergroten en met het flesje
ernaast zodat uw gasten weten wat ze drinken.
Vertel uw gast dat Van Kempen fruitsappen niet gemaakt worden op op basis van concentraat en
dat er geen conserveringsmiddelen en kunstmatige geur-, kleur en/of smaakstoffen, toegevoegd
worden. Alleen aan het tomatensap wordt een snufje zeezout toegevoegd voor een optimale smaak.
Er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen! In sommige gevallen geven concentraatsappen een
beter smaakresultaat dan niet-concentraatsappen en bij uitzondering kiezen we dan voor concentraatsappen. Dit kan enkele maanden per jaar voorkomen bij bio-sinaasappelsap en tomatensap.
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