VERSE VIS
Uiteraard heeft AMfish een uitgelezen assortiment verse vis voor u beschikbaar.
Dankzij ons uitgebreide netwerk bent u altijd verzekerd van een breed aanbod verse
duurzame vis.
Dagelijks komt er uit alle werelddelen verse vis bij ons binnen. Binnen 24 uur verwerkt en
afgeleverd bij u in de gewenste specificatie en verpakking!
Ook is onze organisatie erop ingericht om klant specifieke artikelen te ontwikkelen en
daarmee extra toegevoegde waarde te bieden. Naast artikelen die we gedurende het hele
jaar verkopen, bieden we eveneens seizoenartikelen aan.
Onze klanten kunnen indien gewenst ook kiezen voor producten met een volledig eigen
uitstraling (private label).
Ons verse vis assortiment:
- Baars *
- Limanda *
- Makreel *
- Botervis *
- Doradefilet
- Pangasius
- Heek *
- Schelvisflet
- Scholfilet
- Heilbotfilet
- Hokifilet
- Tilapia
- Kabeljauw *
- Tong
- Koolvis
- Tonijn

- Wijting
- Zalm
- Zeeduivel
- Zeewolf

* Verse vis ontdooid uit de diepvries
Portiegrootte
Wij kunnen u verse vis leveren in elk gewenste portiegrootte. Om u op weg te helpen hebben wij een
overzicht gemaakt met onze meest gebruikelijke
portiegroottes:
• 75/90 gram
• 90/110 gram
• 110/130 gram

Verpakkingen
Wij kunnen u verse vis leveren in uw gewenste
verpakking.
Voor de verse vis gebruiken wij veelal H3 verpakkingen die zijn gemaakt van polypropyleen
en uitermate geschikt zijn voor het bewaren van
voedsel.

De bakken zijn geur- en smaakvrij, stapelbaar, vaatwasmachine- en magnetronbestendig en geschikt
voor temperaturen van -40 °C to 70 °C.
Om u op weg te helpen hebben wij een overzicht
gemaakt met onze meest gebruikte verpakkingen
voor onze dagelijks verse vis:
• 1/2 Gastro 50 2300 CC
• H3/50 2800 CC
• H3/71 4000 CC
• MW1/50 1300 CC

Daarnaast leveren wij u ook verse vis in diepvriesdozen van 1 t/m 25 kg.

Informeer bij uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!
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