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PRIVATE
LABELS

A-merk kwaliteit, tegen zeer
aantrekkelijke condities.

C0M0Y0K100

C100M70Y0K0

Klein-horeca en cafetariaproducten tegen een zeer
concurrerende prijs.

Een exclusief koffieconcept
van superieure kwaliteit.

Een exclusief kwaliteitsmerk voor Bake-Off.
www.topclassgroup.nl

OVERTUIG UZELF
VAN DE KWALITEIT
VAN ONZE PRIVATE
LABELS!
A-merk kwaliteit, tegen zeer
aantrekkelijke condities.
Centraal bij het ontwikkelen van onze Private Labels,
staan natuurlijk onze afnemers. Een Private Label moet
immers voor onze klant een optimale mix vormen tussen
prijs en kwaliteit. Door een prima prijs-kwaliteitverhouding
bieden onze Private Labels zeker een meerwaarde binnen
uw assortiment. Probeert u ze eens!

Ons Private Label TopClass

Onder de naam Delicate

Café Ami is ons exclusieve

Ons exclusieve kwaliteits-

is een goed voorbeeld van

bieden wij u een breed scala

koffieconcept. De producten

merk Pain Capitaine biedt u

A-merk kwaliteit, maar dan

aan perfecte klein-horeca en

binnen dit concept zijn ver-

een uitgebreid assortiment

tegen zeer aantrekkelijke

cafetariaproducten tegen een

vaardigd uit de allerbeste

aan Bake-Off. Zo biedt u elke

condities.

zeer concurrerende prijs.

grondstoffen en staan garant

dag een verse traktatie!

C0M0Y0K100

C100M70Y0K0

voor een superieure kwaliteit
tegen een zeer gunstige prijs.
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TopClass
Zuurwaren,
topkwaliteit
gegarandeerd
Zuurwaren zijn een ideale
garnering dankzij hun heerlijke
smaak en frisse uitstraling.
U maakt uw gerechten op deze
manier helemaal af! Onze zuurwaren zijn vers van het land in
de pot verwerkt. Zo serveert u
het hele jaar door topkwaliteit!

Zuurwaren
Amsterdamse uitjes 21/23

Augurken dill chips

Selderie salade

Atjar Tjampoer

Cocktail uitjes 14/16

Wortel salade

Augurken B

Hollandse salade

Zigeuner salade

Augurken blokjes zz

Komkommer salade

Augurken D zz

Paprika salade

pot 2650 ml

IJs van absolute
topclasse!
TopClass Group biedt u onder het
TopClass label, een zeer uitgebreid
assortiment sorbet- en scheproomijs
van uitstekende kwaliteit. Ons roomijs
met een melkvetpercentage van 10,2%
is ambachtelijk bereid en kenmerkt
zich door bijzondere receptuur en
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eersteklas ingrediënten. Dat proeft u!
Kiest u liever bewust? Kies dan voor
ons ijs op basis van plantaardig vet.
Dit ijs sluit perfect aan op de huidige
trend van minder en gezonder eten.
Uiteraard is ook dit ijs verkrijgbaar
in diverse smaken.

ijs

Grandeur
Roomijs 8%

Roomijs 10,2%

Sorbetijs

Aardbei met stukjes

Aardbei

Aardbeien

Aardbei

Banaan

Amarenen

Chocolade

Amaretto

Pistache

Banaan

Vanille

Caramel

bak 5 liter

Choco met stukjes
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Citroen

Framboos

Groene appel
Mango

Meloen

Cocos

Passievrucht

Dame blanche

Peren

Hazelnoot

pe

Zwarte bessen

Aardbei

Kaneel

Banaan

Malaga

Chocolade

Pistache met stukjes

Citroen

Pistache

Malaga

Speculaas

Mokka

Stracciatella

Pistache

Walnoot

Sinaasappel

Yoghurt bosbes

Tutti Frutti

2x2,5 liter
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Vanille
Vanille roomijs 10,2%

Overig roomijs

1x5 liter

Cou

1x5 liter

2x2,5 liter
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Dessertijs

Cou
Bosbes

Dessert

Yoghurt ijs naturel
Marsepein

Pepernoot roomijs met stukjes
2x2,5 liter

pe

Vanille roomijs 9,3%

Vanille bourbon slagroomijs 12%
1x5 liter
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Noten en zuidvruchten met net
dat extra beetje Topclasse!
Bent u op zoek naar een uitgebreid assortiment noten en zuidvruchten van uitstekende
kwaliteit? Kies dan voor TopClass. We spelen in op de laatste trends, waardoor ons assortiment optimaal blijft ingevuld. TopClass noten en zuidvruchten zijn prima te gebruiken bij
bereidingen in de ‘avontuurlijke’ keuken of patisserie, maar ook voor gezellige avonden of
als exclusief zoutje aan de bar. Onze hoogwaardige kunststof A-pet bakken zorgen voor een
optimale bescherming van het product en zijn middels een transparante topseal folie 100%
luchtdicht. Hierdoor blijft het product zo lang mogelijk vers!
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Noten en
zuidvruchten

Amandelschaafsel

Mexicaantjes

box 800 gram

Dadels zonder pit

box 400 gram

Gepelde Walnoten Chili
Hot chili crackers

Pecannoten gepeld

Gedroogde appelkwarten

Vruchtenmuesli

Pijnboompitten Large A

Wasabi Noten

Zongedroogde tomaten

box 850 gram

box 500 gram

Amandelpoeder
Soep croutons naturel

Geroosterde Pistaches

box 650 gram

Gepelde Walnoten Oost Europa
box 900 gram

Banaanchips Honey
Croutons Knoflook/Kruid
Japanse Mix Grof
Macadamia Geroosterd
Pijnboompitten Medium Geroosterd
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Noten en zuidvruchten

Barmelange
Borrelmix

Abrikozen Turks

Luxe Notenmelange Gezouten

Doppinda’s

Barmelange

Pitten Mix

Hotmix

Cashewnoten Gezouten

box 1200 gram

Katjang Pedis

Cashewnoten Ongezouten

Walnoten Extra Halves

Elitehaver

Pijnboompitten Medium

Yamato Mix

Franse Pruimen zonder pit

Suikerpinda’s

emmer 2500 gram

Gepelde Pistaches Rauw

Zonnebloempitten

Golden Bleached Rozijnen

box 1250 gram

Horecamix
Smokehouse Amandelen

Hazelnoten Bruin
Hazelnoten Wit

Jumbo Golden Bleached Rozijnen

Horeca Mix

Krenten Gulf Small

Japanse mix ratjetoe

box 1300 gram

emmer 2750 gram

Pijnboompitten culinair
Gezouten parelpinda’s

Katjang Pedis
Kingsize pinda’s gezouten zndr. vlies

Kappertjes non pareille

Sultana Rozijnen

Pepita’s

pot 720 ml

emmer 3000 gram

Pruimen zonder pit

Gember siroop

Rozijnen Blauw

fles 1 liter

Amandelschaafsel

Sultana Rozijnen

Gember bolletjes

emmer 4000 gram

Tutti Frutti

pot 1040 gram

box 1000 gram

Groene Pesto

Gember snippers

pot 540 gram

emmer 4500 gram

Notenmelange Naturel Z/Pinda’s

Soycrackers

Hotmix

box 1100 gram

emmer 1000 gram

emmer 5000 gram

Amandelen Bruin

Wasabi Noten

Blauwe Rozijnen

Amandelen Wit

emmer 2250 gram

Jumbo Golden Bleached Rozijnen

Notenmelange Naturel

Ongezouten Parelpinda’s met vlies

Tutti Frutti

Smokehouse amandelen

emmer 6000 gram

box 1150 gram

Wereldse
smaken van
TopClasse!

De keuze voor de juiste kruiden en specerijen zijn van groot belang voor een
geslaagd eindresultaat. Met ons brede assortiment maakt u gegarandeerd de juiste
keuze. Dankzij een zorgvuldig ontwikkeld procédé, behouden onze kruiden langer
dan ooit hun krachtige smaak. De doordachte verpakking voegt daar nog extra
goede conservering en gebruiksgemak aan toe. Precies zoals u dat verwacht!

Bouillons kruiden en specerijen
Bouillonpoeder
Premium

Dilletopjes

Kruidenmix voor shoarma A’dams

140 gram

525 gram

Tijm heel

Peper zwart gestampt

Groentebouillon

170 gram

Peper zwart heel

Kippenbouillon

Provençaalse kruiden

550 gram

Runderbouillon

275 gram

Kruidenmix italiaans

emmer 1 kilo (voor 67 liter bouillon)

4 Seizoenenpeper

Kruiden en
specerijen

Peper wit gestampt
Peper zwart gemalen

625 gram

475 gram

Laurierblad heel
35 gram

600 gram

450 gram

Peper wit heel
Kaneel gemalen

Kruidenmix Tex Mex

490 gram

650 gram

Kerrie

Knoflookpoeder

Kruidenmix voor gyros met zout

675 gram

Bieslook heel
75 gram

Peterselie

Melange voor kruidenboter

90 gram

Nootmuskaat gemalen

Tip Top aromazout

Paprikapoeder

800 gram

Oregano heel

Peper wit gemalen

120 gram

500 gram

Cajunkruiden met zout
Kruidenmix voor aardappelen
900 gram

TopClass kaas, een echte smaakmaker!
Kaas is een echte smaakmaker. Of u er nu een heerlijk broodje mee belegt, een tosti maakt of verwerkt in een gerecht.
Wij bieden u een zeer uitgebreid assortiment aan kazen, waarmee u uw gerechten optimaal kunt bereiden. Probeert u ze eens!

Boter, kaas
en eieren
Kruidenboters

Kaas
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Hotelblok belegen 48+

Eieren

Hotelblok extra belegen 48+

Bruine kooi eieren

Hotelblok folie gerijpt 48+

Witte kooi eieren

Hotelblok jong 48+

90 stuks

Hotelblok jong belegen 48+
Hotelblok komijn jong 48+

Eieren gekookt & gepeld, maat M

Kruidenboter tuinkruiden/knoflook

Hotelblok oud 48+

emmer 30 stuks

rol 1 kilo

± 4 kilo

Kruidenboter tuinkruiden/knoflook

1/2 Hotelblok jong belegen 48+

Eieren gekookt & gepeld, maat M

rol 500 gram

1/2 Hotelblok oud 48+

emmer 60 stuks

Eieren gekookt & gepeld, maat S

± 2 kilo

Kruidenboter tuinkruiden/knoflook
cup 60x10 gram

Gesneden jong belegen
66x15 gram

Margarine

Gesneden belegen

Restaurant Margarine

Gesneden jong 48+

4x2,5 kilo

Gesneden jong belegen 48+

Gesneden folie gerijpt 48+

Gesneden komijn jong 48+
Zachte Margarine

Gesneden oud 48+

bak 2 kilo

50x20 gram

Pizza mix 50%
Raspkaas belegen 48+
Raspkaas Gouda 48+
Raspkaas 40+ Edam
Raspkaas oud lang
1 kilo

Pepermunt
Pepermunt Monopack
silo 200 stuks

SoftMints Pepermuntkussentjes
zak 1 kilo

SoftMints Pepermuntkussentjes
Monopack
silo 140 stuks
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Lekkere trek
TopClasse!
Ook voor de lekkere trek zit u goed met ons Private Label TopClass.
Een heerlijk stukje appelgebak of een slagroomsoesje, heerlijk bij
de koffie of thee of als nagerechtje. Uw klanten zullen hier zeker
over te spreken zijn! En uiteraard mogen de pepermuntjes niet
ontbreken. Ook daarvoor kiest u toch TopClasse?

Gebak
Slagroom soesjes
1 kilo

Wener Appeltaart 12 punten
1800 gram

Non Food
Bij latexallergie bieden nitrile handschoenen
een uitstekend alternatief. De blauwe kleur
maakt de handschoen bijzonder geschikt
voor gebruik in een HACCP omgeving.
Ook voor o.a. poetspapier, toiletpapier en
verpakkingen bent u bij de TopClass Group
aan het juiste adres. In onze TopClass range
bieden wij u een uitgebreid assortiment.
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Uiteraard alles van A-merk kwaliteit, maar
wel tegen zeer aantrekkelijke condities.
Dat moet u toch eens proberen! U zult versteld
staan van onze producten.

Non food
Afvalzakken LDPE 80 x 120 cm
2 rol à 25 stuks

Nitrile handschoenen maat S
Nitrile handschoenen maat M

Brandpasta

Nitrile handschoenen maat L

5 liter

Nitrile handschoenen maat XL
doosje 100 stuks

Poetspapier Midi tissue 1 lgs

Verpakkingen

Coreless toiletpapier compact 1-L
36 rol/1400 vel

3x300 meter

Inpakzak 0,5 pond geperf. nr 25

Coreless toiletpapier compact 2-L

Poetspapier Midi, 1 lgs cel., 2 rol

Inpakzak 1 pond geperf.

nr 27

36 rol/ 900 vel

25 cm x 275 meter

Inpakzak 2 pond geperf.

nr 28

Poetspapier Midi, 2 lgs cel., 6 rol

Inpakzak 3 pond geperf.

nr 29

Handdoekjes Z-vouw, 2 laags

20 cm x 160 meter

1000 stuks

15x214 stuks

Poetspapier Mini, 1 lgs cel., 3 rol
21,5 cm x 120 meter

Inpakzak 1 ons nr 22

Latex handschoenen maat S

Servetten 33/1 4V 1 lgs wit neutr.

Inpakzak 1,5 ons nr 23

Latex handschoenen maat M

500 stuks

Puntzak K-17

Latex handschoenen maat L

Puntzak K-21

Latex handschoenen maat XL

Toiletpapier 2-lgs tissue neutraal

Frikandelzak nr. 11

doosje 100 stuks

4x200 vel

2000 stuks

Delicate, kwaliteit in snacks
Snacks zijn er in vele soorten en maten. Niet vreemd, want de snack is niet meer weg
te denken in de horeca. Als extraatje bij de frites, als borrelhapje of als tussendoortje,
de snack vindt gretig aftrek. Met onze snacks bieden wij u een compleet assortiment
hoogwaardige kwaliteitssnacks waarmee u altijd aan iedere wens voldoet.

Snacks en
vleesproducten
Bamiblokken

Gehaktbal (t.b.v. Berehap!!)

Hamburgers Populair

20x120 gram

24x140 gram

24x90 gram

Gehaktballen

Hamburger rundvlees, rauw

Cheese Sticks (TopClass)

40x125 gram

(TopClass)

8x900 gram

Gehaktballen

20x100 gram

30x150 gram

Corn Kipstick

Gehaktstaven

Kaassoufflé Premium

36x80 gram

30x120 gram

50x60 gram

Frikandellen Excellent

Grillburger

Kaashamsoufflé Super Premium

40x85 gram

24x100 gram

24x70 gram

Frikandellen Kingsize

Grillburger

40x100 gram

30x80 gram

Kipnuggets 20 gram (TopClass)

Frikandellen rood label

Grillburger

2400 gram

40x85 gram

40x55 gram

Kaassoufflé Super Premium

Kip-Saté
Vac-pak 12x175 gram

Kip-Saté
Vac-pak 15x150 gram

Kip-Saté
Vac-pak 15x125 gram

Kip-Saté Gegrild
Vac-pak 8x2x85 gram

Loempia Excellent
12x200 gram

Mini Party Mix (TopClass)
96x20 gram

Mini kaassoufflés Premium
(TopClass)
100x25 gram

Snacks

Varkensfilet Schnitzels (TopClass)

Vleeskroketten 20% rood label

Rundvleeskroket 20%

10x180 gram

28x80 gram

28x80 gram

Varkensfilet Schnitzels (TopClass)

Vleeskroketten 10%

Rundvleeskroket 20%

10x200 gram

Vleeskroketten 25%
Vleeskroketten 20% rood label

28x100 gram

Varkensvlees-Shaslick
Saucijzenbroodje (TopClass)

28x100 gram

36x90 gram

20x75 gram

Vleesbitterballen 10%

Frites

Tosti ham-kaas (TopClass)

Vleesbitterballen 20%

Pommes Frites 10 mm (3/8”)

24x83 gram

Vleesbitterballen 20% rood label

doos 4x2,5 kilo

100x20 gram

Varkensvlees- Saté
Vac-pak 15x150 gram

Vleeskroketten 10%

Varkenshaas- Saté

Vleeskroketten 20%

Vac-pak 12x175 gram

32x70 gram

Varkensvlees- Saté
Vac-pak 15x150 gram

Varkensvlees- Saté
Vac-pak 15x125 gram
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Altijd een Delicate saus!
Een goede saus is essentieel. De smaak moet prima zijn. Kies daarom
voor de sauzen van Delicate. Dan weet u zeker dat u altijd goed zit!

Sauzen
Currysaus

Franse Mosterd in sachet

can 10 kilo

246x4 gram

Currysaus

Satésaus kant-en-klaar

Tomaten Ketchup

emmer 2,5 kilo

can 5 kilo

emmer 10 kilo

Fritessaus 25% “fris”

Satésaus

Fritessaus 35%

emmer 12 kilo

Fritessaus 25% Premium “zoet”
Mayonaise 80% (TopClass)

Pindakaas

emmer 10 liter

emmer 10 kilo

Fritessaus sticks
100x19 ml

Kiest u ook voor kwaliteit
in vetten en oliën?
Kiest u voor kwaliteit? Kies dan voor Delicate! Delicate frituurvet 10 liter is
uitstekend geschikt voor het frituren van de lekkerste frites, snacks, vis en
overige producten. Heeft een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren en
voldoet aan de norm “Verantwoord Frituren”.

Vetten en oliën
Vloeibaar Frituurvet

Frituurvet 100% plantaardig

emmer 10 liter

4 pak a 2,5 kilo

Frituurolie Premium Gold

Frituurvet 100% Palm

bib 10 liter

5 pak a 2 kilo

Het geheim

van finesse
DE LEKKERSTE KOFFIE
ZET U MET CAFÉ AMI!
Voor de echte koffieliefhebber, is een goede kop koffie van groot belang. Juist daarom bieden
wij een geraffineerd koffieconcept, dat voldoet aan ieders wens. Het aroma van onze koffie
streelt de zintuigen, de robuuste smaak is een traktatie op zich. Uiteraard mag een lekkernij
van uitzonderlijke kwaliteit, zoals een bonbon of kraakvers koekje niet ontbreken. Kies
vandaag nog voor het koffieconcept Café Ami!

Bonbons

Koffie

Luxe Ambachtelijke Bonbons

Filterkoffie snelfiltermaling

1x1 kilo

Filterkoffie standaardmaling

Hazelnootbonbons verpakt UTZ

blik 3,5 kilo

Kersenbonbons verpakt UTZ

Filterkoffie roodmerk,

Koek

silo 1200 gram

filtermaling

Roomboterkoekjes assortiment

Filterkoffie roodmerk,

Roomboter mini koekjes assortiment

Chocolade

standaard maling

Amandel speculaas koekjes

Mokka boontjes melk UTZ

pak 1500 gram

Amandel kerstkransjes

Mokka boontjes puur UTZ

Instant koffie

Seizoen roomboterkoekjes

silo 900 gram

pak 500 gram

bak 1x900 gram

Napolitains UTZ
silo 500 gram

Koffiekoekjes

Overige

doos 200 stuks

Canderel zoetstof (dispenser)

Koekjesmelange

Espresso

500x0,5 gram

doos 120 stuks

Espresso Mild 100% Arabica

Creamersticks (dispenserdoos)

Espresso Krachtig Arabica/Robusta

500x2,5 gram

pak 1 kilo

Koffiemelkcups 7,5% melkvet
(dispenserdoos)

Thee

200x7,5 gram

T’Ami Engelse melange

Suikersticks (dispenserdoos)

10x100x2 gram

500x4 gram

Brood TopClass
Gesneden bollen wit los gebakken
4x8 stuks

Een exclusief
kwaliteitsmerk
voor Bake-Off

Gesneden puntjes wit los gebakken
3x12 stuks

Ambachtelijke broodjes wit gesn.
(Delicate)
4x8 stuks

Serveert u een heerlijk belegd broodje?
Dan moet de basis goed zijn. Wij bieden u

Baguette nr. 110

daarom met Pain Capitaine een exclusief

20x220 gram

en uitgebreid assortiment aan bake-off.
Even afbakken en u heeft in mum van tijd

Halve Baguette nr. 120

een heerlijk vers broodje waarmee u uw

30x130 gram

klanten zeker zult verrassen! U biedt uw
Italiaanse Bol nr. 190

klanten elke dag een verse traktatie.

36x150 gram

Parisienne nr. 150
15x350 gram

Pistolet meergr. nr. 170
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Brood
Pain Capitaine
Baguette wit
30x250 gram

Italiaanse bol

Petit pain meergranen

36 x 150 gr

Petit pain tarwe

Italiaanse bol

Petit pain wit

Kornbol

80x80 gram

50x120 gram

Pistolet wit
Mini assortimix

100x70 gram

4x40x35 gram

Mini baguette wit

Stokbrood wit

50x110 gram

18x440 gram

45x85 gram

Pistolet wit nr. 160
45x74 gram

Samen met 10 zelfstandige groothandels voor
horeca en grootverbruik is ons bedrijf aangesloten
bij de TopClass Group, opererend onder de vlag
van Maxxam inkooporganisatie. Dankzij de samen
werking binnen de TopClass Group kunnen we u
het beste uit twee werelden bieden: een breed,
diep en onderscheidend assortiment tegen de
scherpste prijzen en zeer concurrerende condities
– dankzij inkoopvolume binnen TopClass Group
en Maxxam – en een uitmuntende service – dankzij
de flexibele, zelfstandige organisatie die we zijn
gebleven.

Wassenaarweg 40

6843 NW Arnhem

Postbus 30119

6803 AC Arnhem

T (026) 20 20 390

F (026) 20 20 392

