
Grip ‘n Dip - nowy produkt Aviko, który 
dostarczy radość Twoim klientom, a Tobie 
pozwoli zwiększyć zyski.
Frytki w kształcie litery U w ekstra 
chrupiącej bezglutenowej otoczce zapewnią 
Twoim gościom wyjątkowe doświadczenia 
kulinarne. Są wprost stworzone do 
nabierania sosów! Bez względu na to, czy 
serwujesz dania w lokalu, czy oferujesz 
je na dowóz lub na wynos, ten produkt 
podniesie wartość Twojego menu.

GRIP ‘n DIP

PYSZNE
CHRUPIĄCE

www.avikofoodservice.pl
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INFORMACJE O PRODUKCIE

SUPER CHRUPIĄCE FRYTKI w kształcie U

* od daty produkcji/w -18 °C

Wyjątkowo chrupiące frytki o wszechstronnym zastosowaniu
Frytki Grip ‘n Dip w kształcie litery U otoczone delikatną chrupiącą panierką zachwycą Twoich gości 
i wniosą wartość dodaną do Twojego biznesu. Możesz je serwować jako dodatek do dania głównego 
lub samodzielną przekąskę z sosami własnej roboty. Sprawdzą się także jako element talerza przekąsek 
do dzielenia się, a takich okazji jedzeniowych będą poszukiwać goście powracający do restauracji. Jeśli 
w menu oferujesz wysokiej jakości burgery, to frytki w kształcie U będą ich doskonałym uzupełnieniem. 
Atrakcyjny kształt i wyjątkowa chrupkość tych frytek wydobędą wszystko co najlepsze z każdego dania 
- mięsnego lub wege. Oferuj je również w dostawach i na wynos. Dlaczego? Ponieważ dzięki specjalnej 
bezglutenowej panierce dotrą do Twoich klientów ciepłe i chrupiące.

Podane z uśmiechem.

Super chrupiące frytki w kształcie U
• W kształcie litery U - wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
• Wyjątkowo chrupiące dzięki delikatnej otoczce.
• Długi czas utrzymania ciepła i chrupkości - do 20 minut po 

przygotowaniu.
• Doskonałe do nabierania sosów i dzielenia się.
• Świetne rozwiązanie do menu na dowóz i na wynos.
• Bezglutenowe i przygotowane na oleju słonecznikowym.

Więcej informacji o produkcie oraz inspiracje na stronie: www.avikofoodservice.pl.

DANE LOGISTYCZNE
Kod 

produktu Opakowanie Okres 
przydatności*

Sposób 
przygotowania

frytownica

Crunchy Shapes Grip ‘n Dip
Super chrupiące frytki w kształcie U

808402 5 x 2 kg 24 miesiące 3–3,5 min
175 °C

Burger Premium

Dodatek do dan

Talerz do dzielenia sie

Przekąska Premium

Jedzenie na 

dowóz/wynos
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