
Τα Πιο Ευελικτα Και Αποδοτικα Μενου
MAZI ΘΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 

TOY MENOY

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
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ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ

«ΗΡΩΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ?  

Ανακαλύψτε ποια είναι τα Απαραίτητα Καθηµερινά Προϊόντα
που θα σας εξασφαλίσουν ένα πολύ αποδοτικό µενού.

Η προσφορά µιας ποικιλίας νόστιµων και συναρπαστικών επιλογών µενού στους πελάτες σας, οι οποίες
ταυτόχρονα σας εξασφαλίζουν αξιόλογη κερδοφορία, είναι απαραίτητη για την ενδυνάµωση της επιχείρησής σας. 

Γι’ αυτό, εµείς στη McCain συγκεντρώσαµε για εσάς τους «Ήρωες» που πρέπει απαραιτήτως να συµπεριλαµβάνει το 
δικό σας µενού! Τα εύχρηστα αυτά προϊόντα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζουν σε διαφορετικές συνταγές και 

τρόπους σερβιρίσµατος, δηµιουργώντας απολαυστικές προτάσεις που οι πελάτες σας θα επιλέγουν ξανά και ξανά.

Ανακαλυψτε
«Τουσ Ηρωες Του Μενου»

Της McCain

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΠΟΙΚΙΛΙΑΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Ιδανικο Για...
Κερδοφορία
Σταθερή ποιότητα
Υψηλή αντοχή (εγγυηµένα 
οµοιόµορφη κρούστα 
µετά το µαγείρεµα, χωρίς 
σκασίµατα)
Έτοιµο σε 2,5 λεπτά
Ευέλικτο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ «ΗΡΩΑ»
ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ:  
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ;
∆ιευρύνετε τις επιλογές µενού και αυξήστε την κερδοφορία σας µε αυτό το απλό, απολαυστικό 

προϊόν που εγγυάται ότι θα ικανοποιήσει απόλυτα τον ουρανίσκο των καταναλωτών!
Onion rings µε επικάλυψη από κουρκούτι µπίρας, καυτερά ή παναρισµένα σε γαλέτα; 

Υπάρχει µια επιλογή κατάλληλη για κάθε πιάτο ή καταναλωτή.
Ιδανικά για συστατικό ποικιλίας ή µπέργκερ ή σερβιρισµένα ως ορεκτικά, τα 

υπέροχα αυτά προϊόντα µπορούν πραγµατικά να δώσουν υπεραξία στο
µενού σας, διευκολύνοντας παράλληλα

τη λειτουργία της κουζίνας.  

Ειναι Βεβαιο Οτι Ολοι
Θα Το Λατρεψουν
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Πηγή: 1. Οργανοληπτική δοκιµή, Axens (εξωτερικό ινστιτούτο) Ιούνιος 2019, Γαλλία.
∆οκιµή από 80 καταναλωτές µετά από 20 και 30 λεπτά διατήρησης των τηγανιτών πατατών σε κλειστή τσάντα delivery.

# Παραµένουν πιο τραγανές και ζεστές  σε σχέση µε τις τηγανιτές πατάτες χωρίς επικάλυψη2

# Παραµένουν πιο τραγανές και ζεστές σε σχέση µε τις τηγανιτές πατάτες µε επικάλυψη των
   βασικών επώνυµων ανταγωνιστών2 

ΤΡΑΓΑΝΟΤΗΤΑ
για 20 λεπτά µέσα σε κλειστή τσάντα delivery1

Οι νέες Surecrisp της McCain™ είναι οι τηγανιτές πατάτες εστιατορίου που θα σας 
βοηθήσουν να αναβαθµίσετε και το delivery, χωρίς να κάνετε συµβιβασµούς.

Οι Απολυτες Τηγανιτες Πατατες
για καταναλωση στο Εστιατοριο
αλλα & για Delivery
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Ιδανική επιλογή για
delivery ή για κατανάλωση
στο εστιατόριο
Εξαιρετική γεύση  
Αξιοπιστία
Εύκολο και γρήγορο
µαγείρεµα

Έµπνευση για δηµιουργία
στο µενού
Υψηλή κερδοφορία   

ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ:
ΕΝΟΣ «ΗΡΩΑ» 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

SureCrisp 6/6 SureCrisp 9/9

SureCrisp 6/6  
SKIN-ON

SureCrisp 9/9 
SKIN-ON

SureCrisp  
CRINKLE

SureCrisp FRY’N 
DIP SKIN ON

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Οι πατάτες Fry’ n Dip Skin on είναι βέβαιο ότι θα ξεχωρίσουν σε κάθε µενού:

xάρη στο ιδιαίτερο σχήµα αυλάκι, αποτελούν ιδανική πρόταση σε συνδυασµό µε 
πεντανόστιµα dip!  Η φλούδα τους εξωτερικά και η µαλακή τους υφή εσωτερικά τις 

καθιστά ξεχωριστές: είναι οι πατάτες που οι πελάτες σας
γνωρίζουν και αγαπούν!

Επίσης, χάρη στο µοναδικό τους σχήµα, οι πατάτες αυτές καταλαµβάνουν 
µεγαλύτερο όγκο στο πιάτο  µε µικρότερη ποσότητα, µε αποτέλεσµα

µεγαλύτερη κερδοφορία ανά µερίδα σε σύγκριση
µε τις κλασσικές πατάτες! 

Βουτια στη Γευση
με την Απολυτη Λυση

για Ατελειωτο "Dip-αρισμα"
FRY ‘N DIP SKIN ON



ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΟΡΕΚΤΙΚΟΠΟΙΚΙΛΙΑ

Ιδανικο Για...Υψηλή απόδοση: 
το µοναδικό σχήµα 
τους συνεπάγεται 
περισσότερες µερίδες 
ανά συσκευασία

Υψηλή κερδοφορία

Ευελιξία

Μενού προσαρµοσµένο 
σε κάθε πελάτη    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΝΟΣ «ΗΡΩΑ» 

ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ:
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ «ΗΡΩΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ;
Οι πατάτες Crispers µε το πραγµατικά µοναδικό τους κόψιµο και την εξωτερική υφή τους µε τη φλούδα 
είναι βέβαιο ότι θα κάνουν το µενού σας εντυπωσιακό! Χάρη στο ιδιαίτερο σχήµα τους γεµίζουν το πιάτο , 
δίνοντάς σας έτσι την ιδανική ευκαιρία να δείξετε τη γενναιοδωρία σας. Το σχήµα V τις κάνει επίσης 
ιδανικές για γέµισµα, προσθέτοντας διαφορετικά toppings ή καρυκεύµατα. Το εύχρηστο αυτό προϊόν σας 
δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε τη δηµιουργικότητά σας. Τι θα λέγατε να φτιάξετε τα δικά σας  πιάτα µε 
υπογραφή, συνδυάζοντας τις Crispers µε επιλογές από χειροποίητες σάλτσες και toppings που θα δίνουν 
στους πελάτες σας επιλογές γέµισης, κάνοντας έτσι το µενού σας πιο ιδιαίτερο;

Τα προϊόντα αυτά απαντούν στις τελευταίες καταναλωτικές τάσεις και εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή 
εµπειρία και καλή σχέση ποιότητας/τιµής. Αποτελούν πραγµατικά επικερδή προσθήκη σε ένα µενού.

Ταρακουνηστε το Μενου σας
Με το Μοναδικο τους Σχημα 
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ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΕΝΟΥΠΟΙΚΙΛΙΑBRUNCH

Ιδανικο Για...ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ «ΗΡΩΑ»
ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ: 

Υψηλή Κερδοφορία 
Ευχρηστία 

Μενού 
προσαρµοσµένο σε 
κάθε πελάτη 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ «ΗΡΩΑΣ» ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ;
Τα Potato Pops αποτελούν µια ξεχωριστή επιλογή για όλη την οικογένεια Αγαπηµένο 
προϊόν µικρών και µεγάλων, είναι µια διασκεδαστική και συναρπαστική εναλλακτική 

επιλογή στο µενού σας που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των πελατών σας και θα 
δηµιουργήσει το αγαπηµένο οικογενειακό πιάτο. 

Ιδανικό για συνοδευτικό, topping, µέρος ποικιλίας ή και βάση για ένα φανταστικό 
πιάτο brunch. Το προϊόν αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε εύκολα µια 

διαφορετική νότα σε κάθε casual µενού.

Καντε Το Μενου σας
Πιο Διασκεδαστικο

POTATO POPS



Οι Ηρωεσ Μας 

Our menu Signature Potato Pops 
5x2,5kg 

1000006946

Surecrisp 6/6 
5x2,5kg 

1000007738

Onion Rings 
1106

Surecrisp 6/6 
Skin On 5x2,5kg 

1000007739

Spicy Onion Rings 
1000008023

Surecrisp 9/9 
5x2,5kg 

1000007565

Pepper Rings 
1110 

Surecrisp 9/9 
Skin On 4x2,5kg 

1000007564

Beer Battered 
Onion Rings Thick 

Cut 
5908

Surecrisp Crinkle 
4x2,5kg 

1000007740

Surecrisp Fry’n Dip 
Skin On 5x2,5kg 

1000007741

Beer Battered Onion 
Rings Thin Cut 

3065

Our menu Signature Crispers 
4x2,5kg 

1000006742

 @mccain_foodservicegr      W: mccainfoodservice.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα μας 
www.mccainfoodservice.gr

http://www.mccainfoodservice.gr
https://www.instagram.com/mccain_foodservicegr/
https://www.mccainfoodservice.gr/

