aandacht

Wat een beetje

al niet kan doen

Het geheim van goed koken en lekker eten is aandacht .
Aandacht voor de ingrediënten , aandacht voor de recepten
en aandacht voor de presentatie .
Als alle details kloppen , wordt eten een belevenis.
Maar aandacht kost tijd. En tijd is kostbaar in de keuken van vandaag.
Daarom is het goed om te weten dat je een beetje extra aandacht kunt kopen. In de vorm van boter, bijvoorbeeld.
Proef de bijzondere boters van Britsk maar eens. Die worden bereid zoals u kookt: ambachtelijk en authentiek.
Pure producten, creatieve combinaties van smaken en vooral veel geduld maken de boters van Britsk tot ideale begeleiders
van appetizers, voor- en hoofdgerechten.

a s s o r t i m e n t
De bijzondere boters van Britsk

Naturel Gezouten

Boter zoals boter bedoeld is: rijk van smaak, romig
op het mes.

Knoflook en groene kruiden

Een klassieker, maar dan op z’n Britsk: boter met knoflook
en groene kruiden. De smaak komt het beste tot zijn recht
op grof ambachtelijk brood. De boter is prettig smeerbaar
door toevoeging van een scheut olijfolie.

Peper en citroen

Een zomerse boter met een bite: zwarte peper
en citroen. Prima begeleider van vis.
Lekker smeuïg door toevoeging van rijstolie.

Tapenade

Een lekker groffe boter met stukjes olijf: tapenade.
De mediterrane smaak bij uitstek. Van nature smeuïg
door de olie uit de gebruikte olijven.

Bruschetta

Een boter met een Italiaans accent: bruschetta.
Rijk gevuld met tomaat en paprika.
Boterzacht door de toegevoegde olijfolie.

Cafe de Paris

Een klassieker onder de kruidenboters.
Met onder andere ansjovis en cognac.

De bijzondere boters van Britsk worden geleverd in vier verpakkingsvarianten:
Kruidenrollen, Kruidenrozetten, Du Table en Rondelles. Alle smaken zijn in iedere verpakking leverbaar.
Er is één uitzondering: de tapenadeboter wordt niet geleverd in rozetten, omdat deze boter daarvoor te grof is.
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In een beweging een
feestje op tafel zetten.
De mini rondelles in een
handige tafelverpakking.
Verkrijgbaar in diverse
smaak combinaties.

www.britsk.nl

Ro ndelles

12 stuks in doos (groot formaat)
96 stuks in doos (mini’s)
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