
Neder Snack maakt de lekkerste snacks van eigen bodem. 
Een kip krokantje met malse kippendijfilet uit de Gelderse 
Vallei, een Bommelerwaardse bitterbal van puur rundvlees, 
het groente kroketje gemaakt van Veluwse buitenbeentjes 
en een kaashapje met biologische Remeker kaas. 

WAT VAN DICHTBIJ KOMT IS LEKKER 
En ook nog eens beter voor de wereld om ons heen, 
omdat het geen duizenden kilometers heeft afgelegd. 
Bovendien wil jij toch ook weten wàt je in je mond stopt, 
waar dat vandaan komt en hoe het gemaakt is? Wij willen 
dat iedereen kan genieten van eerlijke, ambachtelijke 
Nederlandse snacks. Dat is onze missie! 

T. 088 1500 705
E. info@nedersnack.nl

Nieuwe Kazernelaan 2 
6711 JC EDE

LOKALE & AMBACHTELIJKE SNACKS 
VAN NEDERLANDSE BODEM

HORECA BEDRIJF?
Neder Snack levert een 
luxe assortiment snacks 
aan horecabedrijven. Onze 
ambachtelijke, Hollandse snacks 
zitten per soort in een eigen 
doosje, waardoor jij flexibel 
bent en je eigen snack-mix kunt 
serveren. Lekkere snacks van 
hoge kwaliteit met pure, lokale 
producten zodat jij een product 
hebt met een verhaal. 

BESTEL EENVOUDIG
Heb jij een horecabedrijf 
en ben je helemaal warm 
geworden van ons verhaal? 
Dan kun je via Boerenhart 
onze snacks laten bezorgen.

BESTEL JE PROEFBOX 
VIA NEDERSNACK.NL

SUPPORT
Uiteraard ondersteunen we je 
ook graag met mooie materialen, 
waarmee jij moeiteloos het betere 
verhaal achter onze snacks 
vertelt! We kunnen je namelijk 
alles over onze boeren en het 
productieproces vertellen.

Maak een (proef)afspraak met een 
van onze vertegenwoordigers om 
alle opties te bekijken.



Knapperig van buiten, een 
smeuïge ragout met stukjes 
Bommelerwaardse rund van 
binnen. Een echte klassieker!

Crunchy hapje van 
scharrelkip uit de 
Gelderse Vallei. Heerlijk, 
eerlijk en lekker lokaal! 

BITTERBAL

KIP KROKANTJE
GEMAAKT MET 
BARNEVELDS 
SCHARREL-
KIPPENVLEES

De lekkerste vegan 
groentesnack van eigen 
bodem. Gemaakt van 
kraakverse buitenbeentjes. 

Krokant jasje, een vulling 
van biologische 
Remeker kaas en een 
vleugje ui. Say cheese! 

GROENTE KROKETJE

KAAS HAPJE

Een smeuïge kroket met 
lekker veel stukjes echt 
Hollands rundvlees. Elke 
hap een feestje!

RUNDVLEES KROKET

De vegan guilty pleasure 
van Nederlandse bodem. 
Boordevol knisperverse, 
Veluwse buitenbeentjes.

GROENTE KROKET

GEMAAKT VAN 
BUITENBEENTJES 
GROENTE VAN DE 
BOER UIT DE REGIO

PUUR RUNDVLEES 
BITTERBALLEN 
VAN NEDER-
LANDS RUND

PUUR RUNDVLEES 
KROKETTEN  VAN 
NEDERLANDS 
RUND

SMEUÏGE 
KAASHAPJES 
GEMAAKT MET 
REMEKER KAAS

GEMAAKT VAN 
BUITENBEENTJES 
GROENTE VAN DE 
BOER UIT DE REGIO


