
Onze innovaties zijn er voor jou

Veel van onze producten zijn gechocolateerd – met echte Belgische chocolade – 

gekaramelliseerd of gedrageerd. Ons plan is om nog meer van die vernieuwende 

producten te realiseren, in eigen atelier. We investeerden alvast in een machine om 

zelf met suiker te kunnen experimenteren en werken. 

Met liefde verpakt

Het verpakken van onze zoete 

producten gebeurt onder strikt 

hygiënisch toezicht en met de 

meest moderne machines. 

De hersluitbare boxen van 2 en

3,5 liter zijn extra stevig en handig

te stapelen. Je ziet in één oogopslag 

welke soort 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.

Wij bieden je verleidelijke meerwaarde 

voor tal van verwenmomenten: 

koffi epauze, afternoontea, dessert … 

Met kwalitatieve klassiekers zoals 

choco rozijnen en choco hazelnoten, 

en unieke bereidingen zoals cappuccino 

rice balls, yoghurt blueberry en 

choco amandel limoncello. Ook bij 

hoofdgerechten komen onze sweets 

graag verrassend uit de hoek.

De combinatie van zoet met hartig

is een trend die om de juiste balans 

vraagt. Dat hebben we bij Ranobo

heel goed begrepen.

Verrassend zoet, 
het zit in de kleine dingen
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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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Pure verwennerij

Een speciale koffie met alles 

erop en eraan. Een originele 

high tea. Een onvergetelijk 

dessertpalet. Met Ranobo maak 

je genietmomenten nog intenser. 

Met originele, kant-en-klare 

producten. Makkelijk en lang 

houdbaar. Voor een haalbare prijs. 

Verrassend aan de slag  

in de keuken

Onze pecan karamel vormt een 

prachtcombi met hazenrug, 

eend, bosduif en andere stevige 

wildgerechten. Extra tip! Omdat 

gekaramelliseerde suiker zo 

breekbaar is, vind je sowieso gruis 

op de bodem van de verpakking. 

Gebruik dit als crumble op je hartige 

creatie of strooi het met liefde over 

een dessert. 

Zoveel mooie 

mogelijkheden

Met de beste noten en gevriesdroogde 

vruchten als basis, valt onze creativiteit 

niet te stoppen. We omhullen met 

kwalitatieve witte, pure of melkchocolade. 

We drageren met een suikerlaagje 

dat gepolierd wordt tot het glanst. We 

karamelliseren in vloeibare suiker tot

er zich kristallen vormen. En daarna is 

het aan jou. Laat je inspiratie de vrije

loop met onze uitnodigende producten.

Anders dan anders,  
het zit in de kleine dingen

Tip!

Onze suikerpinda’s vormen een 

geweldig duo met donker abdij-  

of trappistenbier.

Vragen? Een idee? 

Speciale wensen?

Wij denken graag met je mee en leveren 

met plezier nog meer op maat.


