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Maatschappelijk bewustzijn 
De grootste uitdaging bestaat erin de groeiende wereldbevolking van 
voedsel te blijven voorzien. Om koeien te laten grazen en groeien, heb je 
immers voldoende land, water en veevoeder nodig - terwijl net die voorraden 
slinken. Vlees hoeft niet van het menu te verdwijnen, maar lokaal gekweekt 
kwaliteitsvlees wordt steeds meer een basisreflex.

Snelle stijger 
Het publiek dat vegetarische alternatieven voor vleesgerechten bestelt, is 
allesbehalve beperkt tot vegetariërs. Ook op restaurant komt steeds vaker de 
vraag naar meer groentegerechten op de kaart. Meer en meer consumenten 
identificeren zich als “flexitariër” en wisselen graag af met vegetarische 
gerechten. Een onderzoek uitgevoerd door de Wageningen University & 
Research toont de waarschijnlijkheid dat tegen 2030 minstens de helft 
van de restaurantbezoekers naar een groenten gebaseerd eetpatroon is 
overgeschakeld. Dat heeft ook een impact op bijvoorbeeld de positie van een 
publiekslieveling als stoofvlees met frietjes op uw menukaart.

Uit eigen tuin 
Als chef kunt u uw steentje bijdragen door de groenten, kruiden of fruitsoorten 
die u serveert zelf te kweken in een eigen moestuin of te werken met lokaal 
gekweekte groenten, kruiden en fruitsoorten. Ook marketinggewijs is dit een 
sterke zet: denk aan het verhaal dat u aan elke tafel kunt vertellen.

FLEXITARISME

DE KEUKEN VAN DE TOEKOMST
Onze voedingskeuzes worden onder 
meer beïnvloed door de technologische 
vooruitgang, het klimaat, de economie, 
het algemeen welzijn en onze culturele 
en sociale identiteit. Tegenwoordig 
worden ook restaurantmenu’s bewuster 
en duurzamer opgesteld. Overal winnen 
groenten, fruit, kruiden, pitten en zaden 
aan belang. Hoe zit het precies met 
onze nieuwe eetgewoonten?

Productinspiratie

HOE SPEELT U IN OP DE FLEXITARIAN TREND?

• Vertrek vanaf de proteïneflip 
Door meer groenten, kruiden en planten in uw gerechten te verwerken, zorgt u voor een nieuw balans in uw menu. Hoe begint 
u precies met een proteïneflip naar meer plantaardige eiwitten?

• Pas de verhoudingen aan 
De eerste stap naar meer groenten op het bord is snel gezet. Pas bijvoorbeeld de verhoudingen in een gerecht aan. Serveer 
kleinere porties vlees en verdubbel anderzijds de portie groenten, fruit of volkoren granen (pasta’s of rijstgerechten). 
Onderzoek van Wageningen University & Research wees uit dat de gastenwaardering gelijk blijft na een dergelijke 
aanpassing. Als chef neemt u zo uw sociale verantwoordelijkheid op.

• Help uw gasten op weg 
Het overschakelen naar meer groenten op het menu is een kwestie van combineren. Zo kiezen bepaalde chefs ervoor om in 
hun uitgewerkte menuformules enkel met groenten en vis, schaal- of schelpdieren te werken. Willen gasten vlees bestellen, 
dan is dit nog steeds mogelijk, maar enkel à la carte - als service voor wie graag van een stukje vlees geniet. Als chef bewijst 
u zo dat groenten minstens even smaakvol zijn als de populairste vleesklassiekers.

• Pas uw klassiekers aan 
Belgische klassiekers zijn een vaste waarde op elke menukaart. Toch kunt u bekende gerechten als stoofvlees, steak met 
frietjes of gehaktballetjes evengoed bereiden volgens de laatste flexitarian trends.
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HEALTHY DRINKS
12 X 500 ML - VITHIT

• Veggie No chicken chunks (65848)
• Hellmann’s Ceasar dressing (25590)
• parmezaanse kaas (52537)
• ijsbergsla (29543)
• rode ui ringen (3955)
• bio haute dog broodje (55402)
• fijnproeversmix Atlantisch (29542)

Ingrediënten

FLEXITARISME

VEGGIE CHICKEN CEASAR HAUTE DOG

Recept inspiratie

Mandarin detox 
art. 64761 

Lean and green  
art. 64779

Berry boost 
art. 65401

Immunitea 
dragonfruit 

art. 65347

 van 19,51 nu 14,45

13.73

nieuw“Het lijkt wel dat 

fruit en vitaminen 

een feestje aan 

het bouwen zijn 

in je mond... maar 

suiker kreeg geen 

uitnodiging!”
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• Cook&Create Veggie Bolognese (65301)
• Cook&Create Zero Meat Burger (65302)
• spaghetti 
• Gran‘Oliva Apero olijvenmix (55154) 
• Gedroogde tomaten Astya (42000)
• (vegan) Parmezaanse kaas

Ingrediënten

1. Meng de benodigde hoeveelheid Veggie 
Bolognese met lauw water (dosering 500 
ml water per 100 g product). 2. Breng aan 
de kook, roer regelmatig gedurende 5 à 10 
minuten 3. Meng water bij de Zero Meat 
Burger mix, laat 10 minuten rusten (dosering 
125 ml water per 100 g) en vorm balletjes 
naar gewenste grootte 4. Bak de balletjes 
5. Kook de pasta al dente 6. Dresseer de 
pasta in een diep bord en voeg de saus en 
de balletjes erbij 7. Werk af met een paar 
olijven, zongedroogde tomaatjes en (vegan) 
Parmezaanse kaas naar keuze

Bereidingswijze

FLEXITARISME

VEGGIE SPAGHETTI

Recept inspiratie

Apéro olijvenmix 
2,5 kg - Gran’Olivia 
art. 55154 van 19,48 nu 16,19

15.38

Poeder veggie bolognese 
2 kg - Cook & Create 
art. 65301 nu 28,03

26.62

Poeder zero meat burger 
2 kg - Cook & Create 
art. 65302 nu 29,94

28.44
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Houmous pittig 
400 g - Gran’tapas 
art. 57449 van 4,40 nu 3,65

3.47

Houmous basilicum 
800 g - Gran’tapas 
art. 58284 van 6,98 nu 5,79

5.50

Houmous original 
800 g - Gran’tapas 
art. 63115 van 6,01 nu 4,39

4.17

Poeder vegetable burger 
art. 65293

Poeder chili sin carne 
art. 65303 

2 kg - Cook & Create 
nu 29,94

28.44

Poeder tomato & beans bulgur
art. 65304

Poeder vegetable risotto 
art. 65305 

2 kg - Cook & Create 
nu 28,03

26.62

Poeder mediterranean couscous 
art. 65300

Poeder tomato quinoa 
art. 65306

2 kg - Cook & Create
nu 28,03

26.62

Krijgt u ook steeds vaker de vraag ‘heeft u ook wat vegetarisch?’
De vraag naar gerechten zonder of minder vlees stijgt. Een creatief ge-
recht zonder vlees op de kaart zetten blijkt nog niet zo makkelijk. Vooral 
met de beperkte tijd die er voor handen is voor de mise en place. We 
willen met Cook & Create u als chef helpen bij het serveren van dit soort 
gerechten.

“Cook & Create

maakt veggie

smakelijk en

gemakkelijk! Veggie Tasty Easy
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Matcha is een poedervormige groene thee waarvan de oorsprong in China 
ligt. Tijdens de Song-dynastie rond het jaar 1000 was het namelijk populair om 
poedervormige thee te maken van gestoomde en gedroogde theebladeren. 
Het poeder werd dan samen met heet water bij elkaar geklopt. Japanse 
zenboeddhisten ontdekte tijdens hun reizen door China deze traditie en 
ontwikkelde zo hun eigen productiemethoden.

Een belangrijke eigenschap van Matcha is dat de planten een 3-tal weken voor 
ze geoogst worden onder een zeil worden geplaatst zodat ze in de schaduw 
komen te staan.  Zo produceren de planten meer Theïne en cafeïne, het is de 
combinatie van deze 2 stoffen die verantwoordelijk zijn voor het rustgevende 
effect. Ook is Matcha rijk aan mineralen, aminozuren en vitaminen.

Maar Matcha is meer dan enkel thee. Matcha biedt tal van mogelijkheden om creatief te zijn in de keuken. Wat 
dacht je van pralines, ijs, profiteroles of zelfs een cheesecake… Of experimenteer met hartige bereidingen en 
verwerkt de Matcha in koude sauzen of zelfs in wok gerechten.

MATCHA

Met de komst van influencers op social media over heel de 
wereld, heeft Matcha zijn weg gevonden naar het bredere 
publiek.

Bamboo borstel 
Matcha 
ø 6 x H 10 cm 
art. 66117 nu 10,19

9.68

WERELD’S GEZONDSTE THEE.
De oude Zen Boedhistische monniken 
hadden het al vroeg begrepen. Door 
de jongste blaadjes van de groene 
thee plant Camellia Sinensis langzaam 
tot een fijn poeder te malen, behoud 
je alle goede eigenschappen. En daar 
profiteert jouw lichaam van mee. Eén 
kop matcha is gelijk aan 10 kopjes 
groene thee.

Productinspiratie

Presentatiebord 
rechthoek 
bamboe 
21,5 x 15 x 1,6 cm 
art. 62429 nu 3,33

3.15

Antislipmat 
leder bruin
20 x 13,5 cm 
art. 66082 van 7,92 nu 6,89

6.55

Pure Leaf  
Matcha powder
25 stuks 
art. 66211 nu 12,63

11.99

nieuw
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Theeglas ouessant 
40 cl filter en deksel 
art. 66081 van 12,69 nu 11,00

10.45

MATCHA

MATCHA CHEESECAKE

Recept inspiratie

• 450 g Griekse yoghurt (art. 54253)
• 450 g ricotta (art. 59431)
• 150 g agave siroop (art. 64259)
• 27 g gelatine (in koud water geweekt) 

(art. 9857)
• 80 g kokosvet (art. 52197)
• 200 g notenmix (art. 16140)
• 125 g blauwe bessen (art. 31581)
• 1 à 2 zakjes Matcha (66211)

Maal de noten fijn en meng deze met het 
opgewarmde kokosvet. Verdeel deze in 
een springvorm en laat opstijven in de 
koelkast. Meng de Griekse yoghurt, ricotta, 
agave en de Matcha. Pers de gelatine uit 
en laat smelten in de microgolfoven. Roer 
de gesmolten gelatine onder het beslag en 
giet deze ook in de springvorm. Werk af met 
de blauwe bessen en laat minstens 6 uur 
opstijven in de koelkast

Ingrediënten

Bereiding

Bosvruchten thee 
exclusive selection 
25 stuks - Lipton 
art. 39048 van 4,19 nu 3,95

3.75
Groene thee met munt
exclusive selection 
25 stuks - Lipton 
art. 53823 van 4,38 nu 3,95

3.75
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Belcanto Zero 
15 x 120 g - Vanreusel 
art. 66039 van 22,60 nu 21,00

19.95

nieuw

• Belcanto Zero (66039)
• zure room (16340)
• mais (45941)
• fijnproeversmix Atlantisch (29542)
• tortilla chips (65120)
• chimichurri kruiden (20310)

Ingrediënten

• bamiblok (568)
• venkel 53340 (flinterdun met 

sesam soja vinaigrette 29802)
• dille (41231)
• komkommer (3974)
• rode ui ringen (3955)
• radijsjes (48126)
• verse tartaar (63836)

Ingrediënten

PIMP JE VEGGIE SNACKS
Snackbar inspiratie

BELCANTO ZERO TACO STYLE

FUSION BAMI NORDIC STYLE

Bamiblok super 
16 x 150 g - Van Zon 
art. 568 nu 6,61

6.28
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Hamburger Zero 
16 x 90 g - Vanreusel 
art. 66040 van 15,90 nu 15,53

14.75

Frikandel Zero 
20 x 85 g - Vanreusel 
art. 66041 van 16,96 nu 16,47

15.65

Kipnuggets 
3 x 1 kg met bakje - Bakx 
art. 61150 van 24,05 nu 21,95

20.85

Souflesse kaas 
20 x 75 g 
art. 52526 van 10,29 nu 9,32

8.85

Chili cheese nuggets 
20 x 5 x 20 g - Mora 
art. 56662 van 20,45 nu 19,42

18.45

Frikandel mmm 
40 x 100 g - Mora 
art. 619 van 14,06 nu 13,21

12.55

Vega frikandel 
20 x 70 g - Mora 
art. 65591 van 11,59 nu 11,00

10.45

Kaaskroket 25% 
24 x 50 g - Ad van Geloven 
art. 748 van 8,55 nu 7,38

7.01

nieuw
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Mini megamix 
8 soorten 96 stuks - Buitenhuis 
art. 9020 van 20,71 nu 15,57

14.79

Amigo 
16 x 145 g - Ovi 
art. 2358 van 12,44 nu 11,53

10.95

Ardeense sate 
30 x 105 g - Ovi 
art. 88 van 38,19 nu 35,31

33.54

Pommes noisettes 
diepvries 2,5 kg - Aviko 
art. 10223 van 3,80 nu 3,46

3.29
Zoete aardappel friet
9 mm - 2,27 kg 
diepvries - Aviko 
art. 59705 van 10,18 nu 9,32

8.85
Aardappelschijfjes 
spicy wedges 
2,5 kg - Aviko 
art. 6416 van 3,95 nu 3,57

3.39

Aardappelpannenkoek 
glutenvrij 
1,5 kg - Farm Frites 
art. 57093 van 2,36 nu 2,09

1.99 Friet finest round cut 
2 kg - diepvries - Farm Frites 
art. 58526 van 3,19 nu 2,83

2.69
Friet finest 
10 mm - 2 kg - diepvries
Farm Frites 
art. 58641 van 2,73 nu 2,41

2.29
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Aardappelpuree bintje 
2,5 kg - Lutosa 
art. 63000 van 3,94 nu 3,22

3.06

Surf potatoes 
Diepvries 2,5 kg
Lutosa 
art. 66101 van 3,63 nu 3,01

2.86

SUPER
DEAL!

Friet
10 mm 2 x 5 kg - Lutosa 

art. 13975 van 11,74 nu 9,46

Friet Belgisch  
2 x 5 kg - Lutosa 

art. 19408 van 12,13 nu 9,78

8.99

9.29

nieuw

vers

vers

Fun, diversiteit en actie! 
Met hun originele vorm garanderen 
de Surf Potatoes extra knapperigheid 
dankzij hun dunne golfsnit. Kort, 
middelmatig of lang, maar ook hun 
kleur zal iedereen verleiden, bovenop 
de onbetwistbare troeven van het Xtra+ 
label (voorgebakken in hogekwaliteit 
zonnebloemolie). 

Geen gluten, geen allergenen, 100% 
zonnebloemolie 2-Way-Cook

per pallet van 84 dozen
 nu 14,73

13.99
per stuk  

Palmvet 
4 x 2,5 kg - Delizio 
art. 23580 van 16,61 nu 15,78

14.99

VOLUMETOPPER

Friet extra fine 
5 mm 1,5 kg diepvries 
Lamb Weston 
art. 40621 van 2,54 nu 2,26

2.15
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Slotts Manna

barbecuesaus 
art. 1500 van 11,66

snacksaus 
art. 15609 van 11,13

andalouse extra 
art. 1499 van 11,55 

nu 10,16

9.65

Slotts Manna

pepersaus 
art. 1512 van 10,06

mayonaise 
art. 1509 van 10,09

cocktailsaus 
art. 1501 van 10,10 

nu 8,79

8.35

Slotts Manna

samuraisaus 
art. 7611 van 8,60

curry 
art. 1495 van 8,17

tartaar 
art. 1513 van 8,23 

nu 7,21

6.85

Cups mayonaise 
100 x 25 g - Heinz 
art. 10536 van 14,71 nu 13,32

12.65

Zakjes tomatenketchup 
200 x 12 g - Heinz 
art. 10537 van 18,13 nu 16,52

15.69

Saus-o-mat mayonaise 
80 % 3 x 2,5 liter zak - Heinz 
art. 13014 van 25,75 nu 23,63

22.45
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Tomatenketchup 
2 x 5 kg bib - Zeisner 
art. 15452 van 28,08 nu 25,25

23.99

Curry ketchup 
2 x 5 kg bib - Zeisner 
art. 15453 van 28,08 nu 25,25

23.99

Bicky bomber dressing 
2,5 kg 
art. 43067 van 13,26 nu 12,05

11.45

Bicky bomber ketchup 
2,7 kg 
art. 43068 van 11,39 nu 10,26

9.75

Bicky bomber hot sauce 
2,8 kg 
art. 43069 van 10,89 nu 9,84

9.35

Bicky Toscaanse saus 
tube 840 ml 
art. 49505 van 5,09 nu 4,37

4.15

Bicky dressing 
tube 880 g 
art. 812 van 4,63 nu 4,20

3.99

Bicky hotsaus 
tube 840 g 
art. 815 van 3,58 nu 3,15

2.99

Bicky ketchup 
tube 900 g 
art. 818 van 4,19 nu 3,78

3.59
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Woksaus voor vis 
250 ml - Gotan 
art. 40249 van 2,64 nu 2,47

2.35 Kokosmelk 
400 ml blik - Gotan 
art. 52290 van 1,96 nu 1,84

1.75

Andalouse 
3 liter - Vleminckx 
art. 1492 van 13,68 nu 11,95

11.35

Currysaus 
3 liter - Vleminckx 
art. 1531 van 11,85 nu 10,31

9.79

Mosterd 
3 liter - Vleminckx 
art. 5026 van 9,35 nu 8,16

7.75

Vinaigrette risso caesar 
750 ml tube - Vleminckx 
art. 56748 van 4,68 nu 4,20

3.99

Vinaigrette risso balsamico 
750 ml tube - Vleminckx 
art. 48676 van 4,02 nu 3,63

3.45

Vinaigrette risso pesto 
750 ml tube - Vleminckx 
art. 48677 van 4,28 nu 3,84

3.65

Currysaus Chinese 
2 liter - Manna 
art. 64793 van 5,82 nu 5,11

4.85
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Knakworst frankfurter 
25 x 80 g big booby - Ovi 
art. 5434 van 15,13 nu 13,63

12.95

Goulash 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1107 van 20,85 nu 19,99

18.99

Vide vulling 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1124 van 17,64 nu 16,83

15.99

Goulash runds 
2,7 kg - Coertjens 
art. 21035 van 21,62 nu 20,58

19.55

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen? 
Ik ben Kurt, 44 jaar en 15 jaar 
getrouwd met Evy. Samen met onze 
3 zonen Thomas (bijna 14), Senne 
(12) en Jitse (bijna 9) wonen we in 
Overpelt. Voor ontspanning kan je ons 
in het weekend langs de voetbalvelden 
vinden voor de wedstrijden van onze 
oudste zonen, die voetballen bij 
Lindelhoeven VV. Daarnaast volgen 
we de thuiswedstrijden van KRC 
Genk ter plaatse. ’s Avonds in de zetel 
een voetbalwedstrijd op TV met het 
hele gezin, kan me ook zeker tot rust 
brengen.
 
Wat is je functie en wat houdt 
deze in? 
Als boekhouder voor de groep Van 
Zon, doe ik nog een gedeelte van 
de algemene boekhouding zoals 
het controleren en verwerken van 
alle kostenfacturen, organisatie van 
het betalingsverkeer en de volledige 
boekhouding van onze kleinere 
bedrijven.
Daarnaast moet ik ervoor zorgen 
dat we iedere maand voor al onze 
bedrijven een zo juist mogelijke balans 
kunnen opmaken, dat wil zeggen 
interne controles, correcties indien 
nodig, BTW aangiftes opmaken enz. 
Voorbereidingen van BTW controles of 
audits van bedrijfsrevisor en externe 
accountant horen daar ook bij.
Tenslotte kunnen alle collega’s die 
een administratief of boekhoudkundig 
probleem hebben bij mij terecht. Dan 
probeer ik hen graag vooruit te helpen.
 
Hoe lang werk je bij Horeca Van 
Zon? 
Na mijn studies aan de PXL 
Hogeschool te Hasselt, ben ik in 
oktober 1997 in Hamont beginnen 
werken. Ik heb dus een groot gedeelte 
van onze geweldige groei mogen 
meemaken en daar ben ik wel fier op.  
 
Wat vind je fijn aan je job? 
Van boekhouding zeggen ze dat het 
een saai beroep is, maar daar kan ik 
bij Van Zon zeker niet over klagen. Ik 
kreeg de kans om door te groeien van 
hulpboekhouder in de beginjaren tot de 
boekhouder van nu met alle boeiende 
taken en daar ben ik zeker dankbaar 
voor. 
 
Wat wil je nog kwijt aan de lezers? 
Dat iedereen gezond mag blijven, 
zodat we onze doelen kunnen blijven 
nastreven.

we are zonnetjes

Kurt Lambregts
Boekhouder

Vegetarische bolognaise saus 
1,4 kg - Hamal 
art. 63694 van 8,61 nu 6,79

6.45

Pittavlees kebap kip 
15 x 150 g - Ovi 
art. 26363 van 37,86 nu 33,46

31.79
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SUPER
DEAL!

Blanke roux 
1 kg - Knorr 

art. 295 van 9,06 nu 7,53

Bruine roux 
1 kg - Knorr 

art. 292 van 9,30 nu 7,74

7.35

7.15

Soep superieur  
bloemkool-broccoli 
1,045 kg - Knorr 
art. 15422 van 18,02 nu 16,26

15.45
Soep superieur  
spinazie florentine 
1,1 kg - Knorr 
art. 29222 van 16,43 nu 14,73

13.99

Primerba tuinkruiden 
700 g - Knorr 
art. 42724 van 21,28 nu 19,32

18.35

Sandwich delight natuur 
1,5 kg - Hellmann’s 
art. 23159 van 12,48 nu 10,89

10.35

Primerba 
rode pesto 
340 g - Knorr 
art. 17174 van 11,49 nu 10,41

9.89

Primerba 
bouquet de Provence 
340 g pet - Knorr 
art. 9359 van 11,62 nu 10,51

9.98

Primerba 
groene pesto 
340 g pet - Knorr 
art. 9390 van 11,49 nu 10,41

9.89
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SUPER
DEAL!

Kipbouillon pasta 
1,5 kg - Knorr 

art. 337 van 25,06 nu 20,89

Vleesbouillon pasta 
1,5 kg - Knorr 

art. 343 van 30,21 nu 25,11

19.85

23.85

Mix voor stoofvlees 
1,4 kg 1-2-3 mix - Knorr 
art. 17238 van 23,80 nu 19,88

18.89

Demi glace 
Garde d’Or professional 
1 liter - Knorr 
art. 6183 van 5,55 nu 4,58

4.35 Demi-glacesaus 
1,475 kg - Knorr 
art. 8711 van 18,57 nu 15,46

14.69

Witte wijnsaus 
Garde d’Or - 1 liter - Knorr 
art. 8809 van 6,01 nu 5,36

5.09

Kreeftenfumet premium pasta 
560 g - Chef 
art. 47406 van 21,87 nu 18,94

17.99

Visfumet premium pasta 
630 g - Chef 
art. 47407 van 17,05 nu 14,83

14.09
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HEALTHY KITCHEN

• 1 bloemkool (3963)
• 2 ajuinen (35313)
• 1  kl komijn gemalen (6399)
• ½  kl kurkuma (3115)
• ½  kl gember poeder (6058 )
• verse koriander (38239)
• verse munt (41233)
• 250 ml groenten bouillon (51974) 
• 50 g hennepzaad (51553)
• 50 g zwarte sesamzaadjes (57031)
• olijfolie (52291)
• peper en zout 
• amandelen (51544)
• geroosterde cashew noten (56774)
• 4 stuks Atlantische zalm filets (60530)

Ingrediënten

Bloemkoolcouscous 
met zalm

1 Maak de bloemkool schoon en blend de 
rauwe bloemkool in een krachtige blender of 
Thermomix. 2 De ajuinen fijn versnijden. Voeg 
de bloemkoolcousous, de droge specerijen en 
de bouillon toe en laat even sudderen. 3 De 
amandelen grof hakken en kort roosteren in een 
droge pan. Samen met de zwarte sesam en 
het hennepzaad toevoegen aan de couscous. 
4 Gebruik de cashewnoten als afwerking op 
de couscous samen met fijngesneden munt en 
verse koriander. 

1 De zalmporties laten ontdooien en 
droogdeppen. Goed kruiden met peper en zout. 
Mooi grillmotief aanbrengen en verder mi-cuit 
laten garen in de oven.

Bereiding

Zalm

Bloemkoolcouscous

OOSTERSE BLOEMKOOLCOUSCOUS  

GEROOSTERDE CASHEWNOTEN | ATLANTISCHE 

ZALM | CRISPY WORTELDIP | KORIANDER NAAN 

BREAD

Recept inspiratie

Deze gerechten werd zorgvuldig  
uitgedacht door onze huischef en 
culinair adviseur Willem Kolen. 

Als u vragen of advies nodig 
heeft kan u hem altijd contacteren 
op willem.kolen@vanzon.be
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Zalm porties atlantisch 
+/- 150 g 1 kg diepvries  
Fisker Premium 
art. 60530 van 19,44 nu 18,68

17.75

Crispy worteldip

• 400 g kikkererwten uit blik (56028)
• 1 el kokosolie (51297)
• 1 el gomasio curry (57025)
• 1 mespunt chilipoeder (3113)
• 350 g wortelen (4005)
• 1 teen look (53343)
• 3 el tahini (64940)
• sap van ½ citroen (29309)
• ½ kl gedroogde koriander gemalen (7414)
• ½ kl gedroogde komijn gemalen (6399)
• 2 cm verse gember (32266)
• 1 snuifje kaneelpoeder (9792)
• verse koriander (38239)
• 60 ml groenten bouillon (51974)
• naanbrood look koriander (55789)

Ingrediënten

Bereiding
1 De wortelen schillen, grof versnijden en gaar 
stomen in de oven. De gestoomde wortelen 
fijn blenden met look, tahini, citroensap, 
groentebouillon, gedroogde koriander, komijn, 
gember, kaneel, zout en chilipoeder. 2 De 
kikkererwten goed spoelen onder stromend 
koud water. Wrijf tussen 2 vellen bakpapier de 
velletjes los en verwijder ze. 3 Kokosolie smelten 
en de kikkererwten ermee overgieten. Op smaak 
brengen met curry gomasio, chilipoeder zout en 
peper. 4 Op bakpapier 40 minuten laten bakken 
in een oven van 180°C. 5 De worteldip afwerken 
met de krokante kikkererwten en verse koriander. 
6 Het naanbrood krokant afbakken in de oven en 
in stukken breken.

OOSTERSE BLOEMKOOLCOUSCOUS  

GEROOSTERDE CASHEWNOTEN | ATLANTISCHE 

ZALM | CRISPY WORTELDIP | KORIANDER NAAN 

BREAD

LEKKER VOOR ER BIJ...

Herkomst:  Languedoc, Frankrijk
Druivenras: 100% Viognier
Serveertemperatuur: 8 tot 10° C

Glasheldere strogele kleur, licht stroperig aan 
het glas. Rijk parfum van o.a. perzikbloesem, 
tangerines en verse én gedroogde abrikozen. 
Een rijpe volle mond met tonen van 
abrikozenmarmelade, bergamot en een vleugje 
passievrucht. Frisse, haast swingede zuren en 
extracten geven de wijn een weelderige afdronk 
mee. Perfect als aperitief, bij asperges, wit vlees en 
Oosters getinte gerechten.

Domaine Fontarèche 
Viognier
75 cl 
art. 64207 nu 8,13

7.72
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Ananas 
3 x 1/4 liter 4 schijfjes sap 
Tropical Gold Dole 
art. 1716 van 4,85 nu 4,20

3.99

Groene pepers
blik 60 g - Avila 
art. 3157 van 0,95 nu 0,83

0.79

Groene pepers 
blik 180 g - Avila 
art. 3158 van 1,50 nu 1,04

0.99

Groene pepers 
blik 800 g - Avila 
art. 5628 van 4,64 nu 4,20

3.99

Spliterwten 
5 kg - Vivien Paille 
art. 62813 van 8,25 nu 7,63

7.25

Veggie paella 
1 kg diepvries - Ardo 
art. 65742 van 3,93 nu 3,36

3.19

Veggie mix indian style 
1 kg diepvries - Ardo 
art. 65744 van 4,44 nu 3,78

3.59

Veggie mix nordic style 
1 kg diepvries - Ardo 
art. 65745 van 4,44 nu 3,78

3.59

Zonnebloempitten 
1 kg 
art. 55687 nu 3,67

3.49

nieuw nieuw nieuw
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Passievrucht 
verpakt 6 stuks 
art. 16069 nu 2,68

2.55

Rucola 
schaal 125 g 
art. 31296 nu 1,15

1.09

Muntblad 
200 g 
art. 32240 nu 4,89

4.65

Zoete aardappel 
500 g 
art. 37532 nu 1,67

1.59

Salie 
200 g 
art. 53364 nu 4,89

4.65

Avocado hass bruin 
art. 55972 nu 1,46

1.39

Tonijnsteak vacuüm 
1 kg - Fisker 
art. 57946 van 11,05 nu 10,15

9.65

Sint-jacobsvruchten 
1 kg - Fisker premium 
art. 60429 van 20,19 nu 18,89

17.95

Tonijn heeft een heel specifieke roze-rode 
kleur, een lekkere smaak en is makkelijk 
te bereiden. Zo kan hij gepocheerd, 
gebakken, gestoofd of geroosterd 
klaargemaakt worden. Ook omdat hij geen 
graten heeft wordt hij zowel door de chefs 
als door de consumenten zeer geprezen.
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Spaghetti fijn kookbestendig 
5 kg - Anco professional 
art. 1860 van 10,53 nu 9,78

9.29

Spaghetti standaard 
5 kg - Anco professional 
art. 43370 van 9,54 nu 8,62

8.19

Spaghetti volkoren 
5 kg - Anco professional 
art. 61611 van 11,21 nu 10,26

9.75

Penne volkoren 
3 kg - Anco professional 
art. 61612 van 6,72 nu 6,16

5.85

Olijfolie extra vierge 
1 liter - Delizio 
art. 52291 van 4,23 nu 3,78

3.59

Olijfolie mix 
1 liter - Delizio 
art. 52292 van 2,28 nu 2,09

1.99

Druivenpitolie 
5 liter - Delizio 
art. 55901 van 19,24 nu 17,10

16.25

Evolution 
Margarine risso restaurant  
bakken & braden - 750 ml 
art. 45272 van 4,42 nu 3,95

3.75

Puree Professional direct 
2,5 kg - Honig 
art. 9890 van 17,83 nu 16,16

15.35
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3 GANGEN DINER MET DRANKEN

MUSICAL ‘THE BODYGUARD’

AFTER DRINK

Ga je graag mee met de zonnetjes naar de Musical The Bodyguard?
Na het succes van onze Zonnetjes familiedag in Bobbejaanland in 2018 en onze familiedagen in 
winterland van vorig jaar gaan we dit jaar samen naar de musical. Op 16 november 2020 trekken we 
richting de Zuiderkroon in Antwerpen voor een musicale avond!
The Bodyguard komt voor de eerste keer naar België én jij kan er in première zijn! De hits als ‘I will always 
love you’, ‘Queen of the Night’ en nog veel meer zullen nog lang nazinderen.

en beleef een geweldige  
avond met de musical
The Bodyguard in 
première.

Inclusief:SPAAR MEE...

Wanneer wordt je verwacht?
Hieronder vind je het programma van onze 
klantendag op 16 november 2020.

SPELREGELS
Op volgende pagina’s, vindt u artikelen waarop 
u spaarpunten ontvangt. Deze acties gelden 
tijdens deze folder, ook de komende maanden 
kan u nog volop sparen. Volg alle acties in onze 
folders, op facebook of op onze site 
www.vanzon.be/musical

Het aantal gespaarde punten kan u steeds 
volgen via uw shopaccount, daar kan u ook uw 
gespaarde punten inruilen voor tickets.

Nog geen account? Geen probleem, je kan deze 
gemakkelijk zelf aanmaken op 
www.shopvanzon.be

 
 
Opgelet! er zijn maar een beperkt aantal van 600 plaatsen 
beschikbaar. Wees er dus snel bij, want vol=vol! 

220 spaarpunten: 1  ticket

We ontvangen u op maandag 16 november 
om 18u00 in de Zuiderkroon in Antwerpen.

Musical the bodyguard

After drink

19u00

18u00

21u00

22u30 - 00u00

3-gangen diner inclusief dranken

16/11/2020

KLANTEN
DAG
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Vleeskroket 10% 
28 x 100 g - Ad van Geloven
art. 677

Goulashkroket 10% 
28 x 100 g - Ad Van Geloven
art. 727

Kipsticks 
24 x 80 g - Buitenhuis 
art. 41582

Frikandel mega-frik
40 x 100 g - Van Zon
art. 629

MUSICALPUNTEN

1

Friet vers traditioneel  
Belgisch 10,5 mm 
2 x 5 kg - Farm Frites
art. 6458

Friet vers 10 mm 
2 x 5 kg - Farm Frites
art. 714

Buine fond pasta 
1 kg - Knorr
art. 284

Ananas 10 schijfjes sap
6 x 3/4 liter - Tropical Gold Dole
art. 15602

MUSICALPUNTEN

2
MUSICALPUNTEN

3
MUSICALPUNTEN

10

MUSICALPUNTEN

3
MUSICALPUNTEN

3

MUSICALPUNTEN

7
MUSICALPUNTEN

1

Scampi black tiger 
easy peel 16/20 easy peal real count 
1 kg diepvries Fisker Premium
art. 57876

MUSICALPUNTEN

2

24 25FOLDER - maart FOLDER - maart



Cubetti tomatenblokjes 
fijne kruiden 
6 x 400 g - Elvea
art. 46202

Cubetti tomatenblokjes 
look 
6 x 400 g - Elvea
art. 46506

Spekblokjes gerookt 
1 kg
art. 7265

MUSICALPUNTEN

2

Salami zonder look 
1 kg
art. 7726

MUSICALPUNTEN

5

Spekblokjes gezouten 
1 kg
art. 8017

Mozzarella 
1 kg - Galbani
art. 24814

MUSICALPUNTEN

2

Mozzarella mini bolletjes 
1 kg + 125 stuks - Galbani
art. 43918

MUSICALPUNTEN

2

Butcher cervela bruin
24 x 150 g diepvries
art. 61893

Sate varken
8 x 130 g
art. 62058

MUSICALPUNTEN

4
MUSICALPUNTEN

4

MUSICALPUNTEN

2
MUSICALPUNTEN

4

MUSICALPUNTEN

4
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Coca cola zero 
30 x 33 cl
art. 47224

MUSICALPUNTEN

6

Coca cola light 
30 x 33 cl
art. 25850

MUSICALPUNTEN

6

Coca cola 
30 x 33 cl
art. 25848

Koffie geel gemalen 
500 g - Douwe Egberts
art. 2573

Koffie goud gemalen 
500 g - Douwe Egberts
art. 2574

Suzy Luikse wafel 
24 x 90 g - Lotus
art. 14090

Macarons assortiment  
6 smaken 
72 stuks diepvries - Poppies
art. 63087

MUSICALPUNTEN

5

Chocopasta Nutella 
3 kg
art. 49612

Mascarpone kuipje 
500 g - Galbani
art. 2227

MUSICALPUNTEN

4
MUSICALPUNTEN

1

MUSICALPUNTEN

8
MUSICALPUNTEN

3
MUSICALPUNTEN

3

MUSICALPUNTEN

6
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Vershoudfolie 
30 m x 300 m - Reynolds
art. 7192

MUSICALPUNTEN

5

Ariel regular 3 in 1 tabs 
2 x 42 stuks
art. 63282

Ariel color 3 in 1 tabs 
2 x 42 stuks
art. 63283

Kaars soft glow glass wit 
6 stuks - Spaas
art. 19873

Gini lemon 
4 x 6 x 33 cl slim can
art. 2646

Gini zero 
4 x 6 x 33 cl slim can
art. 35497

MUSICALPUNTEN

7
MUSICALPUNTEN

7

MUSICALPUNTEN

5

MUSICALPUNTEN

5

MUSICALPUNTEN

5
MUSICALPUNTEN

5

Kaars soft glow glass rood 
6 stuks - Spaas
art. 19874

Kaars soft glow glass 
amber 
6 stuks - Spaas
art. 21351

Kaars soft glow glass 
wijnrood 
6 stuks - Spaas
art. 21352

MUSICALPUNTEN

20
MUSICALPUNTEN

20
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BUTCHER’S CHOICE
De pasgeborenen huppelen zorgeloos 
rond in de frisse zeelucht  en grazen 
op uitgestrekte zilte weiden. Deze 
natuurlijke omstandigheden geven 
het fijne, malse, licht-roze lamsvlees 
een lichtzilte smaak. De bout kan 
in zijn geheel gegaard worden of 
versneden in steaks.

Texel Lamsbout  
zonder been 
vacuum - ca. 1,5 kg 
Nederland
art. 56866 nu 15,15

14.39
Per kg
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Nieuw in assortiment! 
Bordvorm topkwaliteit carpaccio

Carpaccio Jean Routhieau 
apart ingevroren - 20 x 70 g - Frankrijk
art. 53279  nu 31,05

29.50
Per st

Malse, lichtgemarmerde 
steak uit de bovenbil, 

superieure smaak!

Canada grainfed steak 
vacuum - op maat - Canada
art. 63008  nu 12,10

11.49
Per kg

marmering, malsheid, 
smaakt top

Canada grainfed entrecote 
vacuum - ca. 3 kg - Canada
art. 51904  nu 25,26

23.99
Per kg

botermals, niet te vet, 
goede smaak

Kalfs rose zesrib 
vacuum - ca. 1,2 kg - België
art. 42459  nu 14,78

14.99
Per kg

Witblauw entrecote 
vacuum - ca. 3,5 kg - België
art. 45186  nu 11,57

10.99
Per kg

Angus burger gegaard 
apart ingevroren - 24 x 90 g - Ierland
art. 61780  nu 17,15

16.29
Per st
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Chili con carne 
atmosferisch verpakt - 1 kg - belgië
art. 62878  nu 6,84

6.49
Per st

Chili con carne 
atmosferisch verpakt - 2,1 kg - belgië
art. 62884  nu 11,99

11.39
Per st

Perfect voor broodje 
boulet of berepoot

Boulet staaf 
vacuum - ca. 700 g - België
art. 52695  nu 6,28

5.99
Per kg

Gehaktballen 
atmosferisch verpakt - 30 x ca. 40 g  
België
art. 35568  nu 6,31

5.99
Per kg

Kalkoenfilet mannelijk 
vacuum - ca. 1,8 kg - Polen
art. 49253  nu 6,20

5.89
Per kg

frying 
dutchman

Spareribs gegaard 
ingevroren - ca. 5 kg - Europa
art. 60596  nu 8,41

7.99
Per kg

Rundstoofvlees budget 
vacuum - ca. 5 kg - Europa
art. 33610  nu 7,36

6.99
Per kg
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Grillspek gebakken vgsn 
atmosferisch verpakt - ca. 20st - België
art. 54633  nu 10,52

9.99
Per kg

grovere snit

Spekblokjes budget 
vacuum - 1 kg - België
art. 37671  nu 6,84

6.49
Per kg

cebo kwaliteit

Iberico hamblok 1/2 
vacuum - ca. 2,5 kg - Spanje
art. 41643  nu 42,10

39.99
Per kg

Reserva 15 
maanden 
gedroogd

Serrano hamblok 1/2 
vacuum - ca. 2,5 kg - Spanje
art. 55700  nu 11,57

10.99
Per kg

Stefkers apero 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 37711  nu 7,15

6.79
Per st

Prepare du chef 
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 35193  nu 6,84

6.49
Per st
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Pic-nic schouderham gesneden 
1 kg - Selecta 
art. 17434 van 9,96 nu 8,89

8.45

Serrano ham 
vgs 500 g - Ramon Ventula / Tello 
art. 20010 van 11,17 nu 10,41

9.89

Ontvette ham baguette
gesneden 5 x 15 cm 34 sneden 
art. 35533 van 9,94 nu 9,32

8.85

Feta kaasblokjes in kruidenolie 
1,4 kg 
art. 60471 van 7,70 nu 7,21

6.85

Parmezaan schilfers 
500 g - Gran Biraghi 
art. 51610 van 6,96 nu 6,62

6.29

Spicchio di formaggio grana
kaas 200 g 
art. 52536 van 3,13 nu 2,94

2.79

Mozzarella sneden 
500 g - Galbani 
art. 24448 van 4,83 nu 4,20

3.99

Mozzarella sneetjes vers 
40 x 25 g emmer - Galbani 
art. 50539 van 12,22 nu 10,89

10.35

Buffel 
mozzarella 
125 g - Galbani 
art. 56005

 van 2,21 nu 2,05

1.95

Mozzarella 
zakje 
125 g - Galbani 
art. 7296

 van 1,07 nu 0,94

0.89
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Eiersalade 
1 kg - Hamal 
art. 7662 van 6,43 nu 5,42

5.15

Paassalade 
2 kg - Hamal 
art. 61073 van 22,40 nu 17,67

16.79

Kip hummus salade 
1 kg - Hamal 
art. 64915 van 9,39 nu 7,36

6.99

Surimi salade 
1 kg - Hamal 
art. 7477 van 10,38 nu 9,21

8.75

Kaasschijven gouda jong 
traps 50 x 20 g - Vergeer 
art. 9891 van 6,81 nu 6,52

6.19

Hotelkaas jong belegen
Vergeer 
art. 2218 van 7,65 nu 7,15

6.79
/KG

Préparé 
1,25 kg - Traiteur Pierrot 
art. 17690 van 11,77 nu 10,73

10.19

Gekookte hoeveham superieur 
gesneden 500 g 
art. 56558 van 5,80 nu 5,53

5.25

Boeletten gebraden 
10 x 125 g - Euro Delice 
art. 7147 van 8,52 nu 7,99

7.59
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Mini tafelbroodjes art rustic 
100x35 g - MB9 Banquet d’Or 
art. 20098 van 24,47 nu 21,53

20.45

assortiment mini longuettes 
60 x 40 g - MB19 Banquet d’Or 
art. 32510 van 16,79 nu 14,73

13.99

Pain bagnat bruin 
14 cm 4 x 11 x 105 g  - Pastridor 1654 
art. 32397 van 17,62 nu 16,05

15.25

Stokbrood half rustiek fitness 
50 x 150 g - Pastridor 216624 
art. 65491 van 25,82 nu 22,89

21.75

Stokbrood rustiek fitness 
23 x 350 g - Pastridor 216623 
art. 65492 van 26,78 nu 23,84

22.65

Black pepper hamburgerbroodje 
36 x 90 g - Pastridor 2638 
art. 58428 van 26,86 nu 23,32

22.15

Verwenbroodje gedroogde vruchten 
50 x 50 g - B910 Banquet d’Or 

art. 65667 van 22,13 

2 HALEN
1 BETALEN

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 8.89 per doosdat is 10.51 per doos

Verwenbroodje meergranen  
50 x 50 g - B908 Banquet d’Or 

art. 65666 van 18,73
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Molenaarsbrood 
10 x 600 g - Panesco 
art. 32005 van 19,52 nu 16,83

15.99

Choc chip cookie 
90 x 50 g - Panesco 
art. 32954 van 36,28 nu 27,95

26.55

Flapjack fruit 
60 x 80 g - Panesco 
art. 56254 van 33,26 nu 27,10

25.75

Flapjack Chocolade Chip 
60 x 80 g - Panesco 
art. 59159 van 50,35 nu 41,04

38.99

Frangipanetaart 
1,4 kg - Banquet d’Or B893C12 
art. 62505 van 15,21 nu 13,53

12.85

Triple chocolate cake 
1,32 kg my original A302C12 - Banquet d’Or 
art. 62507 van 17,19 nu 15,25

14.49

Mini donuts horeca assortiment 
36 x 27,5 g - Poppies 
art. 54394 van 8,75 nu 7,78

7.39

Petits fours assortiment 
52 x 20 g - Poppies 
art. 54397 van 13,37 nu 11,88

11.29

Mini frangitarte 
120 x 15 g - Poppies 
art. 55255 van 10,67 nu 9,46

8.99

BESTEL TIJDIG BESTEL TIJDIG BESTEL TIJDIG

34 35FOLDER - maart FOLDER - maart



Creme brulee 
1 liter fles - Debic 
art. 21032 van 5,56 nu 5,11

4.85

Room 
ongezoet 35% 
2 liter - Debic 
art. 434 van 7,52 nu 7,04

6.69

Room  
ongezoet 40% 
2 liter - Debic 
art. 435 van 7,80 nu 7,36

6.99

Chocolademousse basis 
1 liter - Debic 
art. 45747 van 5,22 nu 4,94

4.69

Crème anglaise bourbon 
1 liter (van. Saus) - Debic 
art. 6412 van 3,96 nu 3,57

3.39

Waaier artisanaal 
216 stuks - DV Foods 
art. 52198 van 13,37 nu 12,30

11.69

Pudding vanille 
5 kg - Imperial 
art. 4993 van 20,44 nu 19,16

18.20

Dame-blanche
art. 509 van 8,86

Chocolade
art. 508 van 8,86

Caramel  
art. 507 van 8,87 

nu 8,09

7.69

IJssaus topping
1 liter - Imperial
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Chocolademousse poeder melk 
800 g - Callebaut 
art. 17222 van 8,72 nu 7,74

7.35

Chocolademousse poeder wit 
800 g - Callebaut 
art. 24067 van 9,72 nu 8,58

8.15

IJssaus chocolade topping 
1 liter - Callebaut 
art. 24068 van 6,54 nu 5,74

5.45

Crispearls witte chocolade 
800 g - Callebaut 
art. 33272 van 10,90 nu 9,36

8.89

Crispearls melkchocolade 
800 g - Callebaut 
art. 37097 van 10,35 nu 9,15

8.69

Chocolademousse poeder fondant 
800 g - Callebaut 
art. 37260 van 8,83 nu 7,84

7.45

Churros 
1 kg - Aviko 
art. 43486 van 2,71 nu 2,41

2.29

Cake blok 
800 g - Lotus 
art. 19626 van 7,68 nu 7,04

6.69

Speculoos topping 
1 kg - Lotus 
art. 64482 van 7,19 nu 6,73

6.39
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Dorien Corten van Snackbar Step In in Gierle. Naast onze warme 
en koude broodjes hebben we een uitgebreide kaart en lekkere, dagverse 
gerechten. Voor elk wat wils. Het is een leuke plek waar u naast klassiekers 
ook originele eigen bereidingen kunt vinden zoals spaghetti, videe, goulash… 
Kom zeker ook eens langs voor een overheerlijk standaard of luxe ontbijt, u 
kunt zichzelf geen betere start van de dag wensen! Naast afhalen, leveren 
we ook bestellingen uit in de regio rond Gierle en Antwerpse Kempen. 
Omdat klanttevredenheid erg belangrijk is, tracht het team van Snackbar 
Step In steeds zo goed mogelijk rekening te houden met uw wensen. Wilt u 
er even tussenuit voor een snelle hap, gezellige lunch of gewoon zomaar? In 
de zaak zijn ook zitplaatsen voor een 30-tal personen voorzien. Bovendien 
is er WIFI aanwezig. Vergeet zeker niet de leuke promoties en suggesties 
te volgen! 

Motivatie
We vinden ons gezond broodje ‘de beste’. Dagelijks grillen we zelf 
verscheidene zuiderse groentjes. Voor dit broodje worden de groentjes 
opgewarmd. We beleggen een gezonde donkere baguette met mozzarella, 
pesto en de warme gegrilde groenten. Geroosterde uitjes maken het geheel 
af en geven meteen een lekker krokantje mee. De liefhebbers van kip 
kunnen kiezen voor de optie gegrilde kip. 
Naast onze klassieke warme broodjes en panini’s vinden we dit een lekker 
en origineel alternatief voor de vegetariër.

Stel jezelf en je zaak even voor?
Wij zijn Kevin Heylen en Myriam Meynendonckx en sinds april 2016 de 
zaakvoerders van Broodjesbar ’t Broojke in het Kempense Beerse.. Naast 
ons afhaalpunt in het centrum richten we ons ook sterk op het leveren aan 
bedrijven. Zo zorgt Kevin voor de wekelijkse leveringen naar vele vaste 
klanten in de regio. Onze sterkte is dat we zeer centraal in ons klantenbestand 
gelegen zijn. De afstanden zijn kort waardoor we een optimale versheid van 
onze broodjes kunnen garanderen. Myriam is het gezicht van de zaak. Ze 
zorgt voor de goede gang van zaken, iedereen kent haar. Inspelen op de 
noden van onze klanten vinden we zeer belangrijk daarom hebben we  een 
mooi en zeer uitgebreid aanbod in verse broodjes. Daarnaast bieden we ook 
nog tal van salades en verse pastagerechten aan.

Motivatie
Als gezond broodje hebben we gekozen voor een topper uit ons ‘Sandwino’ 
assortiment. Simpel, maar zéér lekker: de Prokorn Sandwino met gerookte 
zalm. We beleggen het verder met ijsbergsla, pijpajuin, zongedroogde 
tomaatjes en een yoghurtdressing. We gaan steevast voor dagverse 
ingrediënten en hechten dan ook veel belang aan gezonde producten. 
Prokorn is super gezond. Het bevat onder meer 70% meer magnesium en 5 
keer zoveel calcium als volkorenbrood. De zalm is dan weer rijk aan eiwitten 
en essentiële omega 3 vetzuren. Sandwinobroodjes zijn iets zachtere, 
vierkante broodjes. We hebben ze in verschillende versies met Serranoham, 
kip, geitenkaas en nog veel meer. 

Chef 
Chef 

Dorien Corten 
Kevin Heylen  
en Myriam Meynendonckx

In elke folder geeft Willem, onze culinair adviseur een uitdaging aan 2 klanten uit dezelfde sector. Deze keer gaan we voor ‘het 
origineelste gezond broodje’. Elke chef stelt zichzelf en zijn/haar zaak kort voor en motiveert waarom ze hun eigen bereiding de 

beste vinden. In december 2020 stemmen we voor ‘the best of the battles’

Hoe stem jij mee? Bezoek onze Facebook pagina, like Horeca Van Zon en breng je stem uit!  
De winnaar krijgt een leuke attentie én maakt kans om op het einde van dit jaar als ‘the best of the battles’ te worden verkozen.

BATTLE 2 Het origineelste gezonde broodje

Snackbar Step In - Singel 16B, 2275 Gierle Broodjesbar ‘t Broojke - Gasthuisstraat 28, 2340 Beerse

of the 
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Pepsi max 
24 x 33 cl sleek blik
art. 7549 van 13,32

Pepsi 
24 x 33 cl sleek blik 
art. 13244 van 13,64 

nu 10,30

9.79

7up free 
24 x 33 cl stevia sleek blik 
art. 64304 van 13,64 nu 10,30

9.79

Chips grills 
24 x 30 g - Lays 
art. 11592 van 15,65 nu 11,53

10.95

Chips doritos nacho cheese 
20 x 44 g - Smiths 
art. 24046 van 11,24 nu 8,26

7.85

Bugles nacho cheese 
24 x 30 g - Lays 
art. 25757 van 15,65 nu 11,53

10.95

Nachos chips 
800 g 
art. 40291 van 3,69 nu 3,00

2.85

Nacho kaassaus 
3 kg 
art. 50660 van 16,07 nu 13,21

12.55

Nachos salsa dipsaus 
2,05 kg 
art. 55968 van 13,47 nu 11,10

10.55

Mountain Dew  
Original 
4 x 6 x 50 cl 
art. 54693 van 31,81 nu 24,47

23.25

TOPPER!
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Coca-Cola energy  
zero sugar 
24 x 25 cl blik

art. 66147

Coca-Cola energy  
24 x 25 cl blik

art. 66146 

2 HALEN
1 BETALEN

2 HALEN
1 BETALEN

Fanta 
24 x 33 cl 
art. 2641 van 15,52 nu 13,67

12.99

Fanta citroen 
24 x 33 cl 
art. 2642 van 15,52 nu 13,67

12.99

Sprite 
24 x 33 cl 
art. 2678 van 15,52 nu 13,67

12.99

Red bull Sugarfree 
24 x 25 cl blik 
art. 13831 van 29,62 nu 24,03

22.83

Red bull yellow edition (tropical) 
12 x 25 cl blik 
art. 59481 van 14,69 nu 12,02

11.42

24
per pak

24
per pak
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Tonic 
art. 2685 van 19,18

Agrum Zero 
art. 17539 van 18,07

Agrum 
art. 4346 van 18,07

Appel cassis
framboos 
art. 60230

Tropical 
art. 55857

Ginger ale  
art. 61213 van 18,53

Russchian 
art. 64007 van 18,80

Maxitork poetsrol 
6 x 350 m (22 cm) 

Van Zon 
art. 143 nu 19,72

voor De Genietfabriek
€ 2,00/pak

Crisly actie
December

€ 2438

Tombola
Hamont
€ 785,21

Spaarvarken
Beringen

€ 490,00

Spaarvarken
Beerse

€ 170,00

Casino
Girls

€ 475,20

Extrade 
International

€ 1250

€ 20.000

€ 10.000

€ 12.500

€ 15.000

€ 17.500

€ 5.000

€ 2.500

€ 5608,41

€ 7.500

START

Update!
Dankzij de wafelverkoop van de 

Casino Girls mogen wij weer 485,20 
euro in onze spaarpot steken! 

Ook Extrade International BV steunt 
de Genietfabriek. Door hun gulle gift 

van 1250 euro staan we weer een 
stapje dichter bij Bert zijn droom! 

Deze maand schenken wij 
2 euro per verkochte pak 

Maxitork poetsrollen aan De 
Genietfabriek vzw.

SUPERDEALS!

Schweppes 
24 x 33 cl
nu 15,04

14.29

Oasis 
24 x 25 cl 
van 19,32 nu 14,58

13.85
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WIJN
v/d maand

Een expressieve neus van witte perzik 
en gedroogde vruchten, met een vleugje 
menthol op de achtergrond. In de 
mond is de wijn prima uitgebalanceerd, 
met opvallende bloemige noten 
gecombineerd met mango en abrikoos. 
De afdronk is kruidig met een licht 
romige toets.

Wijn & spijs
Gegrilde vis, wit vlees, kip en gevogelte, 
milde kazen, stoofpeertjes, vol-au-vent, 
gekruide Aziatische gerechten…

Le Val Chardonnay
75 cl

art. 53160 nu 4,09

Serveertemperatuur
8 á 10°C

Drinken
nu - 2022

Drinken
nu - 2023

Herkomst  
Languedoc, Frankrijk
 
Druiven  
100% Chardonnay

Le Val Cabernet Sauvignon is een 
echte klassieker. Hints van rode 
vruchten, rijpe paprika en iets van mint 
worden afgewisseld met nuances van 
rokerige, geroosterde noten. De wijn 
is vol en rond in de mond, met fruitige 
aroma’s en een bescheiden straffe 
afdronk. 

Wijn & spijs
Gebakken of gegrild rood vlees, stevige 
kazen, Mediterrane stoofpotjes, rijkelijk 
gevulde pasta’s...

Le Val Cabernet Sauvignon
75 cl

art. 53159 nu 4,09

Serveertemperatuur
16 á 18°C

Herkomst  
Languedoc, Frankrijk
 
Druiven  
100% Cabernet Sauvignon

3.89 3.89

Villa Blanche Grenache Rosé
Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druivenras: 100% Grenache
art. 52839 van 5,46 

Villa Blanche Sauvignon Blanc
Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druivenras: 100% Sauvignon Blanc
art. 64789 van 5,66 

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 4.48 per fles 

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 4.32 per fles 
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MacMurray Pinot Noir
75 cl

Herkomst:  
Russian River Valley, Verenigde Staten
 
Druivenras:  
100% Pinot Noir 

art. 58267 van 17,95 nu 14,73

13.99

Frei Brothers Sauvignon Blanc
75 cl

Herkomst:  
Russian River Valley, Verenigde Staten
 
Druivenras:  
100% Sauvignon Blanc

art. 58268 van 14,77 nu 11,84

11.25

Frei Brothers Merlot
75 cl
 
Herkomst:  
Dry Creek Valley, Verenigde Staten
 
Druivenras:  
100% Merlot 

art. 58269 van 14,77 nu 11,84

11.25

William Hill Chardonnay
Herkomst: Napa Valley, Verenigde Staten
Druivenras: 100% Chardonnay 
art. 58264 van 13,01 

12 HALEN
9 BETALEN

dat is 9.27 per fles 

5.99

MVSA 0,0% 
75 cl

Herkomst:  
Penedés, Spanje 
Druivenrassen:  
Macabeo, Xarel-Lo en Parellada 
art. 66078 van 6,72 nu 6,30

nieuw

0%
alcohol

In de neus noties van wit fruit zoals 
appel en peer. In de mond een zachte 
en aangename structuur. Aroma’s 
van tropisch fruit met een delicate en 
langdurige afdronk.

Wijn & spijs
Als aperitief, bij vlees, vis of paella...

11.45

Menetou Salon  
‘La Vinge au Paul’
75 cl 

Herkomst:  
Loire, Frankrijk 

Druivenras:  
100% Sauvignon 

art. 62816 van 13,02 nu 12,05
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Porto Alegre Tawny
75 cl 19%

Herkomst: Douro, Portugal
art. 26295 van 6,84 nu 6,20

5.89

Porto Alegre White
75 cl 19%

Herkomst: Douro, Portugal 
art. 26296 van 6,84 nu 6,20

5.89

Premium Spirit with  
Caribbean Rum & Wild 
Spices
700 ml - Omerta 
art. 56496 van 24,66 nu 22,23

21.12

7.59

Carnivor Cabernet Sauvignon 
75 cl

Herkomst:  
Californië, Verenigde Staten 

Druivenras:  
100% Cabernet Sauvignon 

art. 58787 van 9,72 nu 7,99

6.55

Château de Majoulière Rosé 
75 cl

Herkomst:  
Villecroze, Provence, Frankrijk 

Druivenrassen:  
Grenache, Cinsault en Cabernet Sauvignon 

art. 57314 van 7,15 nu 6,89

5.19

Domaine des Quatre Routes 
Chardonnay 
75 cl

Herkomst:  
Loire, Frankrijk 

Druivenras:  
100% Chardonnay 

art. 61485 van 6,05 nu 5,46

44 45FOLDER - maart FOLDER - maart



MET UW EIGEN POT 

NAAR ‘T FRIETKOT

#MEI-AFVALVR
IJ

Organiseer samen met Van Zon deze 
spaaractie voor jouw klanten!

Wij voorzien het nodige promotiemateriaal 
en vermelden jullie op onze website: 
www.vanzon.be/met-uw-eigen-pot-naar-t-frietkot

Contacteer je vertegenwoordiger voor meer 
info of stuur een mailtje naar info@vanzon.be

Laat ze in jouw frituur sparen voor 
deze multifunctionele kookpot.
Ideaal om frietjes mee te vervoeren:

Maar ook geschikt om thuis te 
gebruiken op alle vuren!

frietjes blijven krokant

geen afval

inhoud: 2 normale en  
2 kinderfrietjes

MET UW EIGEN POT 

NAAR ‘T FRIETKOT
SPAAR MEE EN GA

€ 9,95
EN BETAAL
SLECHTS

IPV € 94,95

SPAAR
MEE

#MEI-AFV
ALVRIJ

SPAAR MEE
Krijg een stempel bij 
elke 10 € die je besteedt 
in jouw favoriete frituur!

Gegevens
naam:  .................................................................. 

adres:  ..................................................................

  ..................................................................

telefoon:  ............................................................

e-mailadres:  .....................................................

  .................................................................

deelnemende frituur

Breng je volle spaarkaart 
binnen bij jouw frituur en 
ga met je eigen pot naar 

het frietkot!
MET UW EIGEN POT 

NAAR ‘T FRIETKOT
SPAAR MEE EN GA

€ 9,95
EN BETAAL
SLECHTS

IPV € 94,95

SPAAR
MEE

#MEI-AFV
ALVRIJ

SPAAR MEE
Krijg een stempel bij 
elke 10 € die je besteedt 
in jouw favoriete frituur!

Gegevens
naam:  .................................................................. 

adres:  ..................................................................

  ..................................................................

telefoon:  ............................................................

e-mailadres:  .....................................................

  .................................................................

deelnemende frituur

Breng je volle spaarkaart 
binnen bij jouw frituur en 
ga met je eigen pot naar 

het frietkot!
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MET UW EIGEN POT 

NAAR ‘T FRIETKOT
S P A A R A C T I E

frietjes blijven krokant

geen afval

Geschikt voor alle vuren

inhoud: 2 normale en  
2 kinderfrietjes

#MEI-AFVALVR
IJ

€ 9,95
EN BETAAL
SLECHTS

IPV € 94,95

SPAAR
MEE

Affiches &
Spaarkaarten
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Glazendoek microvezel 
38 x 60 cm 
3 stuks - Vileda 
art. 32771 van 13,34 nu 8,41

7.99
Glazendoek glasspro 
roze - 55 x 40 cm
 3 stuks - Vileda 
art. 56393 van 12,00 nu 7,57

7.19 Aluminium folie 
45 cm x 250 m - Reynolds 
art. 7182 van 28,82 nu 23,15

21.99

Microschaal 
50 stuks - RH 1000 cc 
art. 16778 van 6,02 nu 5,25

4.99

Microschaal 
50 stuks - RH 750 cc
art. 16780 van 5,86 nu 5,15

4.89

Deksel microschaal 
RH 50 stuks
art. 16782 van 3,45 nu 3,04

2.89

Microschaal vierkant 
500 cc 50 stuks
art. 3460 van 3,52 nu 3,10

2.95

Microschaal 
50 stuks -   RH 500 cc
art. 16781 van 5,49 nu 4,83

4.59

Deksel microschaal vierkant 
500 cc 50 stuks
art. 6000 van 1,90 nu 1,66

1.59

“Het gaat om niet 
minder dan 100 % 
bescherming van 
levensmiddelen”

100% MONO GRONDSTOFFEN

100% RECYCLEERBAAR

100% MICROPLASTICVRIJE

VERWERKING
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Vershoudfolie 
30 m x 300 m - Reynolds 
art. 7200 van 16,13 nu 13,04

12.39

Kookpan met 
deksel middel 

28 x h 17 cm 10,5 liter 
art. 48815 van 63,47 nu 58,26

55.35

Kookpan met  
deksel middel 
24 x h 15 cm 6,8 liter Kapp 
art. 48816 van 47,46 nu 43,53

41.35

Steelpan zonder  
deksel middel 
20 x 13 cm 4,1 liter - Kapp 
art. 48820 van 30,26 nu 27,74

26.35

Steelpan zonder deksel 
24 x 15 cm 6,8 liter - Kapp 

art. 48822 van 37,63 nu 32,26

30.65

Sauteuse  
zonder deksel 
20 x 7 cm 2,2 liter - Kapp 
art. 48847 van 24,98 nu 22,89

21.75

Sauteuse  
zonder deksel 

24 x 8 cm 3,6 liter - Kapp 
art. 48849 van 34,36 nu 31,53

29.95

Theelichtjes 
120 stuks 6 h karton
Spaas 
art. 1246 van 6,83 nu 6,09

5.79
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Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt 
Prijzen zijn excl. BTW - Drukfouten voorbehouden
Deze promoties zijn niet cumuleerbaar met andere acties.

Je ontvangt deze folder omdat je bent geregistreerd bij Van Zon. Niet geïnteresseerd in de aanbiedingen van Van Zon? Stuur dan een mailtje naar info@vanzon.be

Kortingsysteem
Afgehaalde orders contant altijd 5% korting
Geleverde orders ontvangen volgende kortingen:
+500 € - 2%
+650 € - 3%
+950 € - 5%

Middenweg 9
B-3930 Hamont

011/44 07 20

Nijverheidspark 42
B-3580 Beringen

011/42 26 03

Mechelsesteenweg 10-16
B-1910 Kampenhout

016/53 66 40

Biezenstraat 2
2340 Beerse 
014/34 67 30

Doorstreepprijs = normale verkoopprijs
Nu-prijs = bruto folderprijs
Onderlijnde prijs = afhaalprijs met 5% 
korting of minimale prijs na de maximale 
korting van 5% 

Prijsnotering

van 12,25 nu 10,00 9.50

 Vraag naar ons bonussysteem bij uw vertegenwoordiger.

Frituurvergiet (triche) 
inox 40 cm - Hendi 
art. 20684 van 29,50 nu 26,05

24.75

Contactgrill dubbel 
boven+onder geribd 43 x 37 x 27 cm - Hendi 
art. 22327 van 215,00 nu 189,42

179.95

Friteuse 
2 x 8 liter Mastercook - Hendi 
art. 31561 van 377,50 nu 332,58

315.95

Friteuse 
8 liter Mastercook - Hendi 
art. 49610 van 192,50 nu 168,37

159.95

Friet triche 
aluminium - Hendi 
art. 6639 van 19,95 nu 17,63

16.75


