
Gastvrij en verfijnd,
het zit in de kleine dingen

Unieke mengelingen en klassieke mixen

Bij Ranobo ben je vertrokken voor een geweldige ontdekkingsreis tussen 

verfrissende versies van vertrouwde aperitiefmixen, tal van nieuwe smaken

en combinaties in doordachte recepturen. Eén ding is zeker: je krijgt meer dan 

je zoekt.

Met liefde verpakt

Al onze ingrediënten worden grondig 

gecontroleerd en zijn altijd traceerbaar. 

We zeven alle noten in onze eigen 

productieruimte. Het verpakken 

gebeurt onder strikt hygiënisch toezicht 

en met de meest moderne machines. 

De hersluitbare boxen van 3,5, 5 en 

9 liter zijn extra stevig en handig te 

stapelen. Je ziet in één oogopslag 

welke snacksoort of mengeling je

van het rek of uit de kast haalt.

Ranob�, de topping o� jou� kwaliteit en vakmanscha�
Met onze mini-ingrediënten maken we grootse producten qua 

smaak, versheid en originaliteit. Samen serveren we je klanten 

overheerlijke momenten.

De juiste borrelsnacks en originele 

aperitiefgarnituur maken mee het 

verschil in jouw zaak. Met Ranobo zet 

je nooit zomaar een hapje naast een 

drankje. Verras je klanten telkens 

weer met onze rijst-, maïs- en 

granencrackers, gezouten noten

en groentechips. In pure eenvoud

en met grenzeloze creativiteit.  

Zorgvuldig vervoerd

Eens onze waardevolle selectie bij ons geleverd 

is, houden we onze verwerkings- en distributie-

keten zo kort mogelijk. We werken met eigen 

transport zodat onze producten ongeschonden

en tijdig arriveren.
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info@ranobo.be

Raadsherenstraat 7

B-2300 Turnhout

+32 (0) 14/88 .19.99

Dépôt Sud: Samrée 83 C

B-6982 La Roche-en-Ardenne

+32 (0) 84/36.72 .11

/ranobonuts

Nog meer verwennen,
het zit in de kleine dingen

Veelzijdige chips van 

groenten en fruit

Onze groentechips en fruitchips

bevatten minder vet en zout of suiker 

dan die van andere merken. Dankzij 

het vacuümbakproces behouden de 

superknapperige dikke sneden prima 

hun oorspronkelijke smaak en kleur. We 

slagen er onder andere in om paprika’s 

volledig om te toveren in chips. Dit ruime 

aanbod inspireert eindeloos. Zo lenen 

fruitchips zich prima als eigenzinnig 

accent bij cocktails en sorbets.

Ranobo curry mix: 

uniek en 

onweerstaanbaar!

Het combineren van de 

juiste smaken en texturen 

met verschillende soorten 

dranken is een van onze 

passies. Zo brouwden we deze 

succescombinatie voor bij bier. 

Onze aromatische curry mix

dankt zijn uitgesproken en 

gelaagde smaak aan:

• katjang met curry 

• ovengebakken en gefrituurde 

curryrijstcrackers 

• pinda’s met currykruiden

• zonnebloempitten met 

currycoating

• zoute borrelnootjes

Tip

Maak van een Bloody Mary een echte 

beleving voor de zintuigen. Gebruik 

Himalayazout met zwarte peper en 

specerijen voor de rand. Werk af met 

een partje limoen en een stukje selder. 

Serveer met chili lemongrass crackers.

Bijzonder lekker

Zonder gezwam een exclusief 

aperitiefhapje. Maar ook in de 

keuken is shiitake crispy een 

aanstormend talent. Als crunch op 

paddenstoelenrisotto bijvoorbeeld, 

of gecombineerd met eendenfilet.

Vragen? Een idee?

Speciale wensen?

Wij denken graag met je mee en

leveren met plezier nog meer op maat.

Ook portieverpakkingen zijn mogelijk, 

al dan niet gepersonaliseerd met jouw 

slogan of logo. 


