
Gran’Oliva    Gran’Tapas

BUBBELPROEF GENIETEN  BUBBELPROEF GENIETEN  
MET BORREL & BITES !MET BORREL & BITES !
Waarom zou u met het aperitiefmoment geen  
extra gezelligheid én omzet genereren? 

Met onze zongerijpte Gran’Oliva olijven en authentieke 
Gran’Tapas antipasti, tapenades, dips en houmous 
krijgt elk aperitief in een handomdraai een lekkere  
en gezonde Mediterraanse twist. 

ONTDEK SNELONTDEK SNEL
HET ASSORTIMENTHET ASSORTIMENT



MAKKELIJKMAKKELIJK Met onze voorverpakte platters serveert u in een 
handomdraai een onweerstaanbaar tapas trio met 
Mediterraanse smaakcombinaties. 

Pick ’ it Tapas MixPick ’ it Tapas Mix
Geniet van deze klassieke 
tapasschotel met Provençaalse 
olijven, smaakvolle salami en  
jong belegen blokjes Goudakaas.

DipDip  ’’  it Sweet pepperit Sweet pepper
De knapperige grissini vormt 
een heerlijke combinatie met de 
smeuïge dip op basis van zoete 
peper en roomkaas. Dippen maar!

Pick ’ it MediterraneanPick ’ it Mediterranean
Proef de zuiderse zon met de 
gemarineerde half gedroogde 
tomaatjes, olijven met basilicum 
en zoete pepers gevuld met 
roomkaas.

SNEL &SNEL &

MIXMIXPICK &PICK &
Maak zelf uw keuze uit ons uitgebreide assortiment 
kleinverpakkingen in handige porties en serveer  
een verrassend smakenpallet op maat.

antipasti

dips

olijven

• Griekse mix

• Knoflook olijven

• Olijven & Basilicum

• Tapenade sweetbite

• Tapenade tomaat

•  Tapenade zoete pepers roomkaas

• Houmous Original

• Pesto verde spread

• Gemarineerde tomaatjes

• Zoete pepers met roomkaas

BORREL & BITES BORREL & BITES 
 Heerlijk vers Heerlijk vers
  Pure Mediterraanse    Pure Mediterraanse  
ingrediënten, in België bereidingrediënten, in België bereid

 Snel, makkelijk en hygiënisch Snel, makkelijk en hygiënisch
  Gezond alternatief en    Gezond alternatief en  
inspelend op de markttrendinspelend op de markttrend

 Pick & mix Pick & mix
Uw omzet-Uw omzet-BOOSTERBOOSTER  
voor deze zomer !voor deze zomer !



Wordt uw lekkere  Wordt uw lekkere  
tapasplank dé zomerhit ?tapasplank dé zomerhit ?
Kies dan voor onze grootverpakkingen en 
combineer naar hartenlust. Ontdek het 
volledige assortiment op onze website.

Ga naar onze websiteGa naar onze website
Onze producten zijn kant en klaar te gebruiken, 
maar u kan ook zelf creatief aan de slag. Op onze 
website vindt u inspirerende recepten zoals 
homemade nacho’s, gevulde champignons  of 
broodsticks met tapenade. Elk recept is snel en 
eenvoudig te bereiden.

www.grantapas.com
www.granoliva.com

Bestel vandaag nog uw  Bestel vandaag nog uw  
BORREL & BITESBORREL & BITES assortiment ! assortiment !

ALLALL
THE WAYTHE WAY

IDEEËNIDEEËN  ??

TAPASTAPAS

NOG MEER NOG MEER 


