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Zomer

Ontdek de unieke smaak
van tomaten
Nieuw! Favo Cheddar Chicken
Kokette Kroket

Productinspiratie

TOMATEN

Overal ter wereld worden tomaten geteeld. Ze behoort in België tot een van
de meest geteelde groentes. Toch waren tomaten niet altijd even rood en
rond, zo leert een stukje geschiedenis ons.
De oorsprong van de tomaat is terug te vinden in het Andesgebergte in
Peru waar ze al door de Inca’s werd geteeld. Ook de Maya’s en de Azteken
waren met de vrucht bekend. De tomaat van toen was gelig van kleur en kon
de meest ongelijke vormen aannemen. Door de jaren heen begon men de
groente te cultiveren en werden vorm en kleur steeds belangrijker.
Later werd de tomaat naar andere landen uitgevoerd en leerde ook Europa
-via de Spaanse conquistadores- de groente kennen. De eerste tomaten die
uit Peru kwamen waren geel en niet groter dan een ei. De tomaat werd hier
destijds alleen gebruikt als siergewas. Het waren uiteindelijk de Italianen en
de Fransen die ontdekten dat de vrucht eetbaar was. Vanaf dat moment zou
de tomaat zich ontpoppen tot een onmisbaar ingrediënt in de Europese
keukens.
De Azteken noemden de vruchten ‘xitomatl’, maar de Europeanen gaven de
groente in eerste instantie de naam ‘goudappel’ mee. In Italië spreekt men
nog altijd van ‘pomodori’. In Frankrijk prees men ze eerder aan als een ideaal
afrodisiacum, wat bijnaam ‘pommes d’amour’ verklaart. En het Duits sprak
men over de ‘Liebesapfel’. En wij anno nu? Wij noemen het smakelijke
hapje gewoon ‘tomaat’.

De tomaat is een meerjarige, kruidachtige groente die als eenjarige geteeld wordt. Het is een ‘kruipende’ plant die men rechtop
laat groeien langs ijzeren spiralen of bamboestokken om enerzijds de gewasoppervlakte te spreiden en anderzijds ziekten te
weren. Alleen de vrucht is eetbaar, stengel en blad -de plant hoort tot het geslacht nachtschade- zijn giftig voor de mens. De
vormen van de vruchten zijn erg verschillend en kunnen de meest bijzondere kleuren aannemen. Rood, geel, oranje, zwart, wit,
gestreept en zelfs groene variëteiten zijn bekend.
De tomaat is gezond en bevat veel vitamine C, caroteen, vitamine B1, B2 en B6 en de mineralen kalium, fosfor en magnesium.
De smaak van een tomaat is afhankelijk van de soort en de samenstelling van de vrucht. De vrucht bestaat voor het grootste deel
uit water en voor slechts ongeveer 6% uit droge stof. De helft daarvan zijn suikers, de overige stoffen zijn appelzuur, citroenzuur,
aminozuren, mineralen en zouten. Het is de verhouding tussen zoet en zuur die bepaald hoe de tomaat smaakt: bij een laag zoet
en zuurgehalte smaakt de tomaat waterachtig en sappig. Veel suiker en weinig zuur levert een flauw smakende tomaat op. Veel
zuur en weinig suiker geeft de tomaat pit en kracht mee, terwijl meer zouten de zacht- en zoetheid bevorderen.
De tomaat is een groente die in de meeste moestuinen terug te vinden is en bij elke handelaar in verse groeten en fruit in
diverse varianten te krijgen is. De tomaat kan zowel rauw als gekookt gegeten worden. Het is een favoriet ingrediënt van vele
salades, maar kan ook als tussendoortje, snack of borrelhapje dienen. Tomaten zijn ook geschikt voor soepen, sauzen en koude
bereidingen. Er kan ook sap van gemaakt worden, welke onder andere in cocktails gebruikt wordt.
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Grand Coeur Orange

Grand Coeur Orange

Grand Violet

Grand Coeur Rouge

Marron Epaulé

Grand Rouge

Mimosa Jaune

Grand Ivory

Grand Coeur Rouge

Marron Moyen

Grand Violet

Marbre Brun-Vert

Grand Marron

Grand Ivory

Rose Moyen

Marron Epaulé

Marbre Rouge

Marbre Vert-Jaune

Grand Rose

Grand Marron

Rouge Epaulé

Marron Moyen

Mini Coeur de Boeuf

Grand Rouge

Grand Rose

Prune Rose

Rose Moyen

Toma’Lungo

gische
ijding

Waterverbruik
Rouge Epaulé
verminderen

Organisch afval
hergebruiken

Marbre Vert-Jaune

Prune Rose

Mimosa Jaune

Mini Coeur de Boeuf

Toma’Lungo

Warmte
recuperen

Marbre Brun-Vert

Marbre Rouge

De Toma’chef is een verleidelijk
kistje vol heerlijke tomaten.
Welke dat precies zijn is
afhankelijk van het seizoen en de
beschikbaarheid. De tomaten worden
op beperkte schaal geteeld in de
serres van Stoffels in Rijkevorsel
en worden enkel op de markt
gebracht wanneer hun specifieke
eigenschappen perfect ‘a point‘ zijn!
Hierboven een opsomming van de
tomaten die je mogelijk in het kistje
kunt terugvinden.

Toma chef
mix groot
art. 66965 nu 4,09

3.89
/KG
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Recept inspiratie

TOMATEN
CRÉME VAN GEKONFIJTE TOMAAT | GELEI VAN TOMAAT
GEMARINEERDE GELE KERSTOMAAT | GEDROOGDE
TIJGERTOMAAT | CARPACCIO VAN TOMAAT
GRANITÉ VAN TOMAAT | KALFSPICANHA
Ingrediënten (4 personen)
Kalfspicanha:
• 600 g kalfspicanha
• chimichurri kruiden
Crème van gekonfijte tomaat:
10 trostomaten (35419)
2 tenen look (53343)
enkele takjes verse tijm (41238)
enkele takjes rozemarijn (41236)
1 el suiker (1923)
snuifje zout

•
•
•
•
•
•

Gelei van tomaat:
het uitgelekt vocht van de trostomaten
snuifje zout
snuifje suiker (1923)
chardonnay azijn (53893)
5 g agar agar per liter vocht (50718)
1 blaadje gelatine (9857)

•
•
•
•
•
•

Gemarineerde gele kerstomaat:
gele kerstomaatjes (32800)
0.5 l water
scheutje chardonnay azijn (53893)
100 g suiker (1923)
2 st steranijs (57012)
1 el hele kardemom (59361)
2 blaadjes laurier (6155)

•
•
•
•
•
•
•

Gedroogde tomaat:
2 trostomaten (35419)
scheutje olijfolie (52292)
gedroogde oregano (3138)
snuifje suiker (1923)

•
•
•
•

Carpaccio van tomaat:
Toma’chef mix groot (66965)
scheutje olijfolie (52292)
zeste van citroen (29309)

•
•
•

Granité van tomaat:
trostomaten (35419)
snuif suiker (1923)
½ Spaanse peper (40013)
scheutje chardonnay azijn (53893)
gevogelte bouillon

•
•
•
•
•

Variatie aan tomaten:
Toma’chef mix groot (66965)
kerstomaat mixpotje (64101)
cherry tomaat tros (35420)
pruimtomaat mini (50077)

•
•
•
•

Afwerking:
viooltjes (51219)
bieslook (41229)
kervel (4013)
vene cress (59530)
extra vierge olijfolie (55902)

•
•
•
•
•
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Dit gerecht 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

Bereiding
Kalfspicanha:
1 Het vlees portioneren. 2 Aankleuren en verder laten garen in de oven op 160 °C tot het
mooi rosé is. 3 Kruiden met chimichurri kruiden.
Crème van gekonfijte tomaat:
1 De trostomaten in de helft snijden en de pitjes verwijderen. Apart houden voor later.
2 De tomaten verdelen op een bakplaat met bakpapier en kruiden met peper en zout.
Geplette look, thijm, rozemarijn en suiker toevoegen. 3 Alles gedurende 1.5 uur laten
konfijten in de oven op 120°C. 4 Daarna alle aromaten verwijderen en de tomaten
ontdoen van het velletje. 5 Het vruchtvlees blenden tot een mooie gladde crème.
6 Laten afkoelen en in een spuitflacon of spuitzakje doen.
Gelei van tomaat:
1 De pitjes van de trostomaten een nacht laten uitlekken door een passeerdoek. Zet
er voldoende gewicht op zodat al het sap goed vrijkomt. 2 Het heldere sap op smaak
brengen met chardonnay azijn en een beetje zout. 3 Gelatine laten weken in koud water.
4 Het sap aan de kook brengen met de agar agar. Van het vuur halen en de gelatine
toevoegen. 5 Laten afkoelen, uitstorten op een plateautje en laten opstijven in de
koelkast. 6 Een vormpje uitsteken en apart houden voor het dresseren.
Gemarineerde gele kerstomaat:
1 Voor de marinade alle ingrediënten aan de kook brengen en laten afkoelen.
2 Gezouten water aan de kook brengen, tomaatjes inkerven en enkele seconden
onderdompelen. Meteen laten schrikken in ijswater. 3 De tomaatjes pellen en een uurtje
laten marineren in de koude marinade.
Gedroogde tomaat:
1 De tomaten versnijden in flinterdunne plakjes en verdelen op een bakplaat met
bakpapier. 2 Lichtjes olijfolie erover sprenkelen en kruiden met peper, zout, gedroogde
oregano en een beetje suiker. 3 Laten drogen in een oven van 70 graden gedurende
ongeveer 2.5 uur tot ze krokant zijn. De exacte droogtijd hangt af van het formaat van de
schijfjes. Tip: doe af en toe de deur van oven even open om het aanwezige stoomvocht
vrij te laten komen om de schijfjes sneller te doen drogen. Of gebruik eventueel een
voedseldroger art nr. 58468.
Carpaccio van tomaat:
1 Snijdt de Grand Marron tomaat met de snijmachine in zeer dunne plakken. Hiervoor
kunnen ook andere vlezige tomaten gebruikt worden, bijvoorbeeld de Coeur de Boeuf.
2 Dresseren op het bord en op smaak brengen met olijfolie, fleur de sel, peper en zeste
van citroen.
Granité van tomaat:
1 Tomaten in grove stukken snijden. 2 Peper, zout, suiker, verse thijm en een halve
Spaanse peper toevoegen en met de hand al het sap eruit kneden. 3 Alles toevoegen
aan de gevogeltebouillon en zachtjes een uurtje laten trekken. 4 Het geheel zeven door
een passeerdoek, laten afkoelen en in de diepvries plaatsen. 5 Om de 20 minuten met
een vork de ijskristallen losroeren.
Variatie aan tomaten:
1 De tomaten versnijden in mooie vormen naar keuze. 2 Kruiden met Fleur de sel en
peper.
Alles laten samen komen en dresseren naar wens of zoals op de foto.

LEKKER VOOR ER BIJ...

Sauvignon Blanc Joël Robuchon 75 cl
Herkomst: Frankrijk
Druivenras: 100% Sauvignon Blanc
art. 66257 van 7,15 nu 6,79

6.45
FOLDER - zomer
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SUPER
DEAL!
Mayonaise

Mayonaise

10 liter - Risso

10 liter - Vleminckx

art. 1362 van 28,35 nu 23,88

art. 1364 van 30,60 nu 25,25

22.69

23.99

Mosterd

Hannibal frikandelsaus

3 liter - Vleminckx

3 liter - Vleminckx

art. 5026 van 9,50 nu 7,63

art. 415 van 12,81 nu 10,37

7.25

9.85

Dressing zoet
10 liter geel - Louisiana
art. 1329 van 24,11 nu 21,00

19.

95

De lekkerste uit ons gamma!

vers
Pepersaus

Tartaar

Tartaar

3 liter - Vleminckx

TKS 3 liter

5 liter - Vivandy / Nikita

art. 42953 van 13,67 nu 11,11

art. 29704 van 9,42 nu 8,41

art. 455 van 10,11 nu 8,26

10.55

7.99

7.85

6

FOLDER - zomer

SUPER
DEAL!
Cocktailsaus zonder alcohol

Cocktailsaus

10 liter - Nikita

10 liter - Nikita

art. 14378 van 20,14 nu 16,83

art. 1388 van 20,67 nu 16,83

15.99

15.99

Dressing zuur
10 liter blauw - Louisiana
art. 1330 van 24,11 nu 21,00

Mayonaise

Mosselsaus

10 liter - Nikita

10 liter - Nikita

art. 1356 van 20,16 nu 16,83

art. 21345 van 15,36 nu 12,52

15.

11.

Saus-o-mat mayonaise 80 %

Saus-o-mat tomaten ketchup

Saus-o-mat curry ketchup

3 x 2,5 liter zak - Heinz

3 x 2,5 liter zak - Heinz

3 x 2,5 liter zak - Heinz

art. 13014 van 25,75 nu 23,63

art. 13024 van 31,28 nu 28,68

art. 13025 van 32,12 nu 29,21

22.45

27.25

27.75

99

89

19.

95

FOLDER - zomer

7

PORTIEVERPAKKINGEN

Porties mayonaise

Porties mosselsaus

Porties vinaigrette bieslook

120 x 40 g - Vandemoortele

120 x 40 ml - Vandemoortele

120 x 40 ml - Risso

art. 1431 van 30,65 nu 24,83

art. 5106 van 30,61 nu 24,47

art. 4960 van 29,32 nu 23,74

23.59

23.25

22.55

Porties mayonaise

Porties tomatenketchup

Porties mosterd

120 x 20 ml - Vandemoortele

120 x 20 ml - Vandemoortele

120 x 20 g - Risso

art. 5875 van 16,18 nu 12,47

art. 5877 van 16,50 nu 12,89

art. 1430 van 16,99 nu 13,67

11.85

12.25

12.99

8
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bestel tijdig

bestel tijdig

bestel tijdig

Porties honey & mustard

Porties salad dressing caesar

Porties salad dressing yoghurt

100 x 25 ml - Heinz

100 x 25 ml - Heinz

100 x 25 ml - Heinz

art. 52639 van 17,09 nu 14,47

art. 63823 van 17,39 nu 14,47

art. 58623 van 17,51 nu 14,47

13.75

13.75

13.75

Porties sweet chilli saus

Porties mayonaise

Porties tomatenketchup

100 x 20 ml - Heinz

80 x 33 ml glas - Heinz

80 x 39 g glas - Heinz

art. 53991 van 17,32 nu 14,47

art. 29476 van 41,12 nu 33,53

art. 30603 van 36,48 nu 29,74

13.75

31.85

28.25

Portie zakjes mosterd

Portie zakjes mayonaise

Portie zakjes tomatenketchup

200 x 10 ml - Heinz

100 x 17 ml - Heinz

200 x 12 g - Heinz

art. 51755 van 8,38 nu 6,68

art. 51754 van 9,28 nu 7,84

art. 10537 van 18,13 nu 15,11

6.35

7.45

14.35

bestel tijdig
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SUPER
DEAL!
Hamburger zero vegi

Frikandel zero vegi

16 x 90 g - Vanreusel

20 x 85 g - Vanreusel

art. 66040 van 15,90 nu 14,89

art. 66041 van 16,96 nu 15,78

14.15

14.99

Belcanto zero vegi

Loempidel

15 x 120 g - Vanreusel

15 x 80 g - inclusief serveercups - Vanreusel

art. 66039 van 22,60 nu 21,04

art. 63660 van 13,60 nu 12,89

19.99

12.25

Braadworst wit
24 x 150 g - Vanreusel
art. 919 van 21,78 nu 19,63

18.

65

bestel tijdig

bestel tijdig

Giantdellen (krokidel)
20 x 100 g - van Zon
art. 883 van 9,97 nu 9,15

8.

69
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Kip tenders

Kipnuggets

2,4 kg - Henny’s (Hofkip)

2,8 kg - Henny’s (Hofkip)

art. 66423 van 24,58 nu 21,00

art. 66424 van 24,50 nu 21,00

19.95

19.95

Kaaskroket parmesan

Vleeskroket original 10%

Kipkroket (vide)

27 stuks - Beckers

28 x 100 g - Beckers

28 x 80 g - Beckers

art. 744 van 11,44 nu 10,52

art. 5565 van 12,59 nu 11,42

art. 8833 van 19,16 nu 17,36

9.99

10.85

16.49

Bitterballen bites

Sito Gold

Picknicker

20 x 5 x 20 g - Mora

21 x 125 g - Mora

24 x 110 g - Mora

art. 7153 van 11,60 nu 10,47

art. 952 van 24,42 nu 22,73

art. 955 van 29,49 nu 27,25

9.95

21.59

25.89

Dots on stick

Chicken Dots & Wings
American Style

Braadworst event XXL

15 x 180 g - Ovi

3 kg

20 x 250 g - Ovi

art. 57643 van 20,34 nu 18,52

art. 40869 van 17,63 nu 16,47

art. 53762 van 28,48 nu 26,16

17.

15.65

24.85

59
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Mini gigamix

Mini bami balletjes

Vega mix

12 soorten 108 x 20 g - Buitenhuis

70 x 28 g - Buitenhuis

48 x 20 g - Buitenhuis

art. 22149 van 26,44 nu 22,37

art. 9700 van 11,19 nu 10,05

art. 63172 van 14,18 nu 11,88

21.25

9.55

11.29

Bitterbal old Amsterdam

Bakaardappel met schil

Country wedges rozemarijn

40 x 25 g - Buitenhuis

8 x 250 g - Mc Cain Easy Nature

2 kg - Mc Cain Easy Nature

art. 63659 van 11,16 nu 9,36

art. 61964 van 4,00 nu 3,63

art. 50172 van 3,55 nu 3,36

8.89

3.45

3.19

Ajuinringen (beer battered)

Ajuinringen battered

Camembert bites

1 kg - Mc Cain

1 kg diepvries - Farm Frites

1 kg diepvries - Farm Frites

art. 20370 van 6,45 nu 5,36

art. 53448 van 4,72 nu 4,09

art. 50548 van 7,72 nu 6,83

5.09

3.89

6.49
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100 KG HALEN
90 KG BETALEN
dat is

1.04 per kg
Churros
1 kg - Aviko

Friet vers Belgisch
2 x 5 kg - Lutosa
art. 19408 nu 12,13

art. 43486 van 2,71 nu 2,47

2.35

100 KG HALEN
90 KG BETALEN
dat is

1.00 per kg
Pommes duchesse
2,5 kg diepvries - Aviko

Friet vers
10 mm 2 x 5 kg - Lutosa
art. 13975 nu 11,74

art. 8762 van 4,36 nu 3,78

3.59

5 HALEN
4 BETALEN
dat is

1.92 per stuk
Artisanale Friet
12 mm 2,5 kg - Aviko

Friet finest 5 mm (frietgras)
1,5 kg diepvries - Farm Frites
art. 63983 nu 2,53

art. 51321 van 2,84 nu 2,52

2.39
FOLDER - zomer
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Ontdek nu onze
allernieuwste Favoriet Friet.
Cheddar Chicken

THE CHEESY
CHICKEN ONE

favoriet

n
r Chicke
Chedda
Favoriet Friet kartonnen bakje
frietjes gebakken 400 g
Favoriet Friet slamix (63256)
enkele kerstomaatjes (3995)
enkele rode ui ringen (3955)
enkele jalapeno nacho peppers (40293)
D’lis Cheddarsaus 150 ml (66400)
Kipspies gefrituurd (47972)
Sweet Pickle Deluxe Relish (60194)
Totale aankoopprijs

€ 0,08
€ 0,40
€ 0,20
€ 0,25
€ 0,20
€ 0,15
€ 1,00
€ 0,98
€ 0,15
€ 3,41

Advies verkoopprijs

€ 9,95

VRAAG NAAR MEER INFO BIJ JE VERTEGENWOORDIGER
14
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Met een knipoog naar het verleden,
de eerste snacks in België, de Nederlandse roots
en het ontstaan van Horeca Van Zon
presenteren wij

DE

kokette

KROKET

Hét enige échte broodje kroket naar een hoger niveau getild.
We hebben rekening gehouden met de mogelijkheden in uw frituur. Makkelijk te bereiden, beperkt aantal
extra ingrediënten, correcte foodcost en maximale marge.

FOLDER - zomer
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kokette

Lizet
Bereiding
1 De bio Haute Dog bun 3 minuten verwarmen in de
oven. 2 Bovenaan een insnijding maken. 3 Bodem
besmeren met tartaar. 4 Favoriet slamix mengen
met de garnaaltjes en dresseren.
5 2 garnaalkroketten toevoegen. 6 Afwerken met
tartaar, citroen, pijpajuin en rode ui ringen.

Foodcost
bio haute dog bun Pur Pain (55402)
favoriet slamix (63256)
tartaar vers Vivandy (455)
enkele rode ui ringen (3955)
grijze garnalen 30 g (62291)
fijngesneden pijpajuin (3954)
citroen schijfje (29309)
Astya garnaalkroket 2st (48879)
Totale aankoopprijs

Advies verkoopprijs

€ 0,60
€ 0,20
€ 0,10
€ 0,10
€ 1,25
€ 0,10
€ 0,10
€ 2,80
€ 5,25

€ 13,95

De meest verfijnde en ‘Kokette’ onder de kroketten

Pierre’s favorite
Bereiding
1 De bio Haute Dog bun 3 minuten verwarmen in de
oven. 2 Bovenaan een insnijding maken. 3 Bodem
bedekken met sweet pickle relish. 4 Favoriet slamix
toevoegen. 5 Kanjerkroket toevoegen. 6 Mooie
lijntjes trekken met mosterd en ketchup. 7 Afwerken
met geroosterde uitjes, tuinkers en rode ui ringen.

Foodcost

De kanjerkroket
Een vleeskroket van 150 g
met 20% draadjesvlees

The big boss onder de kroketten. Statig, groot,
krokant vanbuiten en zacht vanbinnen

16
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bio haute dog bun Pur Pain (55402)
favoriet slamix (63256)
Smokey Mountains sweet pickle relish (60194)
enkele rode ui ringen (3955)
geroosterde uitjes (51025)
tuinkers (3996)
mosterd (58817)
curryketchup Hela (1662)
Kanjerkroket (43362)
Totale aankoopprijs

€ 0,60
€ 0,20
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,70
€ 2,20

Advies verkoopprijs

€ 7,95

oma Nanda’s Groentenkroket
Bereiding
1 De bio Haute Dog bun 3 minuten verwarmen in de
oven. 2 Bovenaan een insnijding maken. 3 Bodem
bedekken met Burger Relish. 4 Favoriet slamix
toevoegen. 5 2 groentekroketten toevoegen.
6 Mooie lijntjes trekken van Hellmann’s sandwich
saus paprika tabasco. 7 Afwerken met geroosterde
uitjes en Jalapeño.

Foodcost
bio haute dog bun Pur Pain (55402)
favoriet slamix (63256)
Burger Relish Remia (60373)
fijngesneden pijpajuin (3954)
geroosterde uitjes (51025)
Jalapeño gesneden (64386)
Hellmann’s sandwich saus paprika 		
tabasco (49312)
groentekroket De Jong 2st (61114)
Totale aankoopprijs

Advies verkoopprijs

€ 0,60
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,30
€ 0,40
€ 1,35
€3,25

€ 8,95

Je proeft de familiale gastvrijheid

smokkel

Kroket
Bereiding
1 De bio Haute Dog bun 3 minuten verwarmen in de
oven. 2 Bovenaan een insnijding maken. 3 Bodem
bedekken met Zigeuner Provençaalse saus.
4 Favoriet slamix toevoegen. 5 Goulashkroket
toevoegen. 6 Afwerken met geroosterde uitjes en
rode ui ringen.

Foodcost
bio haute dog bun Pur Pain (55402)
favoriet slamix (63256)
zigeuner Provençaalse saus
van Beckers (1445)
enkele rode ui ringen (3955)
geroosterde uitjes (51025)
goulashkroket Van Zon 1 st (1979)
Totale aankoopprijs

Advies verkoopprijs

€ 0,60
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,46
€ 1,66

€ 6,95

Grensoverschrijdend lekker
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77 HALEN
70 BETALEN
dat is

17.88 per pak

Vet risso palm
4 x 2,5 kg
art. 3 nu 20,70

Frituurolie chef
15 liter - Delizio
art. 21503 van 26,91 nu 24,05

22.85

77 HALEN
70 BETALEN
dat is

16.61 per pak
Olijfolie extra vierge
3 liter - Delizio

Vet risso fri rood
4 x 2,5 kg
art. 9 nu 19,23

art. 14361 van 11,20 nu 9,99

9.49

Maisolie

Sojaolie

Zonnebloemolie

3 liter - Delizio

3 liter - Delizio

3 liter - Delizio

art. 32 van 6,50 nu 5,74

art. 35 van 5,09 nu 4,37

art. 40 van 5,25 nu 4,68

5.45

4.15

4.45
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SUPER
DEAL!
Arachideolie

Balsamic cream saus

3 liter - Delizio

950 g - Tochi

art. 26 van 8,62 nu 7,63

art. 28676 van 12,86 nu 11,84

7.25

11.25

Margarine vloeibaar
Phase
0,9 liter + butter flavour
art. 7560 van 4,88 nu 4,20

Balsamico dressing bianca

Balsamico di modena

500 ml - Ponti

500 ml - Ponti

art. 40798 van 4,23 nu 3,95

art. 7828 van 4,83 nu 4,47

3.

4.

Olijfolie extra vergine
dosettes

Peper en zout portiezakjes duo

Zout fleur de sel camargue

600 x 8 ml

1250 stuks

1 kg

art. 66936 van 99,56 nu 94,68

art. 66942 van 22,30 nu 21,00

art. 37398 van 18,45 nu 16,26

89.95

19.95

15.45

75

3.

99

25
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Peperroomsaus

Bearnaise saus

Hollandaise saus

1 liter - Knorr Garde d’Or

1 liter - Knorr Garde d’Or

1 liter - Knorr Garde d’or

art. 303 van 5,97 nu 5,21

art. 298 van 6,20 nu 5,42

art. 11232 van 6,18 nu 5,42

4.95

5.15

5.15

Demi glace

Visfumet

Maizena express wit

1 liter - Knorr Professional

1 liter - Knorr Professional

1 kg

art. 6183 van 5,55 nu 4,68

art. 5603 van 5,84 nu 5,21

art. 1896 van 7,37 nu 6,20

4.45

4.95

5.89

Blanke roux

Blanke roux

Primerba knoflook

10 kg - Knorr

1 kg - Knorr

340 g pet - Knorr

art. 296 van 66,14 nu 57,84

art. 295 van 9,06 nu 7,53

art. 9352 van 11,25 nu 9,99

54.95

7.15

9.49
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Bruine fond pasta

Kipbouillon pasta

Groentebouillon poeder

1 kg - Knorr

1,5 kg - Knorr

900 g - Knorr

art. 284 van 19,30 nu 16,09

art. 337 van 25,06 nu 20,89

art. 42242 van 16,67 nu 13,84

15.29

19.85

13.15

Visbouillon poeder

Maizena maiszetmeel

Couscous moyen droog

850 g - Knorr

5 kg - Soubry

1 kg

art. 41618 van 16,29 nu 13,53

art. 14429 van 10,37 nu 9,84

art. 37400 van 3,11 nu 3,00

12.85

9.35

2.85

Farfalle

Trivelli tricolori spiraal

Spaghetti standard

3 kg - Anco Professional

3 kg - Anco professional

5 kg - Anco professional

art. 1842 van 8,88 nu 8,05

art. 1855 van 8,88 nu 8,05

art. 43370 van 9,54 nu 8,68

7.65

7.65

8.25
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Pastasalade spirelli met ham

Pastasalade gerookte kip

Pastasalade pommodorini

2 kg - Traiteur Pierrot

2 kg - Traiteur Pierrot

2 kg - Maitre Olivier

art. 64526 van 13,50 nu 13,32

art. 64525 van 16,88 nu 15,78

art. 34638 van 9,78 nu 7,63

12.65

14.99

7.25

Pastasalade Toscana

American coleslaw

Aardappelsalade

2 kg - Maitre Olivier

3 kg - Bieze

3 kg - Bieze

art. 46762 van 9,22 nu 7,21

art. 30033 van 12,63 nu 10,52

art. 32961 van 8,50 nu 7,11

6.85

9.99

6.75

Salade 4-jaargetijden

Maaltijdsalade rode bietensla

Maaltijdsalade Oosterse rauwkost

3 kg - Bieze

1,5 kg - Hamal

1,5 kg - Hamal

art. 25974 van 13,64 nu 11,42

art. 14339 van 8,23 nu 7,32

art. 11825 van 7,50 nu 6,62

10.85

6.95

6.29
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Frisse rauwkost met yoghurt

Huzarensalade fijn

Pittavlees kebap kip

1,5 kg - Hamal

5 kg - Hamal

15 x 150 g - Ovi

art. 49882 van 6,61 nu 5,88

art. 1143 van 12,92 nu 11,46

art. 26363 van 37,86 nu 33,46

5.59

10.89

31.79

Pittabrood XL

Pittavlees gyros kip

Pittavlees gyros gesneden

15 cm 5 stuks - Pittaman

1,8 kg - Pittaman

1,8 kg - Pittaman

art. 1935 van 1,04 nu 0,94

art. 25911 van 18,51 nu 16,37

art. 5044 van 16,72 nu 15,00

0.89

15.55

14.25

Grissini classic

Culinaire room

Sandwich delight natuur

35 x 12 g horeca

1 liter - Solo Delifine

1,5 kg Hellmann’s

art. 53507 van 3,17 nu 3,00

art. 16091 van 3,39 nu 3,04

art. 23159 van 12,48 nu 10,52

2.85

2.89

9.99
FOLDER - zomer
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Recept inspiratie

OVENGEBAKKEN KIPFILET MET FREGOLA EN
FRISSE ZOMERGROENTEN
Ingrediënten (10 personen)
•

5 stuks ovengebakken kipfilet (31946)

•

400 g fregola (64213)

•

5 rode puntpaprika’s

•

1 gele paprika (59758)

•

1 groene paprika (60262)

•

500 g kerstomaatjes (3995)

•

200 g zwarte olijven (6276)

•

Dressing: 1 bot basilicum, 1 à 2 teentjes look,
2 dl maïsolie, olijfolie, peper & zout.

Bereiding
1 Kook de fregola beetgaar in gezouten water en
verfris. 2 Grill de puntpaprika’s op de BBQ tot ze half
zacht zijn. Laat ze afkoelen, snij ze in 2 en haal er de
zaadjes uit. 3 Snij de gele en de groene paprika in 4
en haal er de zaadjes uit. Kruid ze met peper en zout
en wrijf ze in met wat olijfolie. Grill de paprika’s, laat
ze afkoelen en snij ze vervolgens in brunoise.
4 Snij de kerstomaatjes in 2 en snij de zwarte olijven
in ringen. 5 Maak de dressing: doe 1 bot basilicum,
1 à 2 teentjes look, 2 dl maïsolie, olijfolie, peper en
zout in een blender en mix enkele minuten.
6 Vermeng de pasta, de brunoise van de paprika’s,
de kerstomaatjes, de zwarte olijven en de helft van
de dressing. 7 Bak de Ovengebakken Kipfilet op de
BBQ onder gesloten deksel, snij ze in fijne plakjes
en leg ze op de pasta. Leg de halve puntpaprika’s op
een bord en vul ze met de pastamengeling. 8 Werk
af met de rest van de dressing.

vers

vers

Kipfilet ovengebakken

Kipfilet krokant

Kippenoesters

4 x 4 x 90 g Volys Star

diepvries 24 x 125 g - Volys Star

30 stuks +/- 2,15 kg - Volys Star

art. 31946 van 13,97 nu 13,10

art. 8883 van 31,16 nu 28,05

art. 66963 van 10,86 nu 10,20

12.45

26.65

9.69

/KG
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/KG

Grand decor
50 stuks - Didess
van 10,07 nu 8,68

8.25

Parmesan

Mai phai

Rastoria tomaat

art. 48737

art. 55943

art. 48738

Zeevruchtenmix

Roodbaarsfilets zonder vel

Zalmforel portie

1 kg diepvries - Fisker Premium

20 x 140-160 g (3kg) diepvries

4 x 150 g diepvries

art. 58011 van 6,44 nu 5,99

art. 64198 van 32,45 nu 26,94

art. 66876 van 12,44 nu 11,53

5.69

25.59

10.95

Scholfilet zonder vel

Gerookte zalm gesneden

Noorse visschotel gerookt

80 - 100 g 3 kg netto diepvries

+/- 1000 g gold

145 g blanco

art. 65836 van 47,39 nu 33,67

art. 12518 van 22,15 nu 21,00

art. 34551 van 5,51 nu 5,25

31.99

19.95

4.99

/KG
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BUTCHER’S CHOICE
Deze kant en klare versneden gyros
wordt op authentieke wijze gebakken
op de staaf en versneden. Kan op
de frietjes geserveerd worden, in een
wrap, pitta, etc.

M. Yeeros Gyros kip

apart ingevroren - 1 kg - Griekenland
art. 62400 nu 12,33

11.72

Per kg
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24u sous-vide gegaarde
rundsribben, botermals

Simmental shortribs gegaard
vacuum - ca. 1 kg - Oostenrijk
art. 60240 nu 12,63

11.99

Per kg

Franse Jodenhaas

vacuum - 2 x ca. 350 - 500 g - Frankrijk
art. 46623 nu 15,04

14.29

Per kg

Het sublieme zomerhert
nu ook in deze unieke snit,
toppertje voor de suggestie

Cervena hert tomahawk

vacuum - 2 x ca. 300 g - Nieuw-Zeeland
art. 63909 nu 26,31

24.99

Per kg

Ierse Tomahawk

vacuum - ca. 1,2 kg - Ierland
art. 61254 nu 18,94

17.99

Per kg
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BBQ Grilled burger

atmosferisch verpakt - 5 x 105 g - België
art. 66880 nu 7,36

6.

99
Per kg

BBQ Bratwurst

atmosferisch verpakt - 6 x 120 g - België
art. 66879 nu 7,36

6.99

Per kg

Spekburgers

atmosferisch verpakt
België
12 x ca. 160 g

BBQ worst classic

vacuum - 6 x ca. 100 g - België
art. 66258 nu 7,36

Kipdrumsticks

atmosferisch verpakt - ca. 2 kg - Europa
art. 33571 nu 2,63

6.99

Per kg

2.49

Per kg

art. 33559 nu 9,47

op maat
art. 57804 nu 9,47

Pitta-shoarma kipblokjes

atmosferisch verpakt - ca. 2,5 kg - België
art. 39774 nu 6,31

8.99

Per kg

5.99

Per kg

Griekse worst

vacuum - 2 x 80 g - Griekenland
met zongedroogde tomaten
art. 54922 nu 2,10

met harde kaas
art. 54921 nu 2,10

met olijven
art. 66736 nu 2,10

1.

99

28
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Lekkere worstjes
voor de grill

handgesneden pata
negra ham, absolute
topkwaliteit

2 jaar gerijpte
achterham van rund

Rubia gallege cecina

vacuum - ca. 2 kg - Spanje
art. 54761 nu 37,68

Parmaham vsgn

atmosferisch verpakt - 120 g - Italië
art. 60670 nu 4,94

Pannekoek spek gerookt
vacuum - 50 x 2MM - België
art. 37669 nu 7,99

35.

79

4.

Per kg

69
Per st

7.59

Per kg

Iberico jamon cebo

atmosferisch verpakt - 90 g - Spanje
art. 54208 nu 7,36

Boulet staaf

atmosferisch verpakt - ca. 700 g - België
art. 52695 nu 6,31

Kippenwit vgsn

atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 63346 nu 5,68

6.99

Per st

5.99

Per kg

4.39

Per st
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Ansjovis reepjes

Tonijn naturel

Tonijn naturel stukjes

340 g - Imperial

6 x 185 g - Imperial

600 g - Victoria

art. 13542 van 8,98 nu 8,37

art. 45850 van 9,91 nu 8,79

art. 66924 nu 4,47

7.95

8.35

4.25

Halve perziken

Halve perziken

Kerstomaten

3 liter - Diadem

6 x 1 liter - Diadem

3 liter - Galletto

art. 15383 nu 3,53

art. 45869 nu 7,53

art. 36677 nu 3,32

3.35

7.15

3.15

3 x 1/4 liter 4 schijfjes sap

Paprika’s rood geroosterd

Gazpacho rood

Tropical Gold Dole

500 ml - First State

720 ml - Ferrer

art. 1716 van 4,85 nu 4,09

art. 29675 van 2,42 nu 2,26

art. 23503 van 2,35 nu 2,09

3.89

2.15

1.99

Ananas
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Prinsesbonen (sperzie) heel

Minute bloemkool groot

Portie blad spinazie

extra fijn 800 g - First State

2,5 kg - Bonduelle

2,5 kg - Bonduelle

art. 8561 van 2,06 nu 1,88

art. 2425 van 6,34 nu 5,04

art. 7891 van 4,79 nu 3,84

1.79

4.79

3.65

Peterselie

Muntblad

gehakt 100 g

200 g

Gember

art. 31300 nu 1,04

art. 32240 nu 5,00

art. 32266 nu 4,58

0.99

4.75

4.35
/KG

Slamix sunnymix
Deze heerlijke knapperige slamix bestaat
uit: rode eikeblad, Lollo rossa, Frisee,
Eikeblad groen, Lollo groen, geraspte
wortel, radijs, bieslook en dille.

Krokante rauwkost

Slamix sunnymix

500 g

500 g

art. 54222 nu 2,47

art. 62645 nu 4,79

2.35

4.55
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Mango

Tomaat honing

ready to eat

Watermeloen mini

art. 3936 nu 2,05

art. 66956 nu 2,47

art. 41850 nu 3,25

1.95

2.35

3.09

Tomaat tros cherry

Tomaat kumato

vrac los

500 g voorverpakt

Toma chef mix groot

art. 35420 nu 3,81

art. 66877 nu 2,31

art. 66965 nu 4,09

3.62

2.19

3.89

Apéro olijvenmix

Provencaalse olijven

Olijven knoflook

2,5 kg - Gran’Olivia

2,5 kg

2,5 kg - Gran’Oliva

art. 55154 van 19,48 nu 17,32

art. 55156 van 21,38 nu 19,74

art. 58283 van 17,10 nu 15,74

16.45

18.75

14.95

/ST

/KG
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200 g

/KG

of the
In elke folder geeft Willem, onze culinair adviseur een uitdaging aan 2 klanten uit dezelfde sector. Deze keer gaan we voor
‘Origineelste Take Away gerecht’. 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 5 Origineelste Take Away gerecht

Chef

Ronny Maex

Chef

Vincenzo Meliado

Stel jezelf en je zaak even voor?

Stel jezelf en je zaak even voor?

Motivatie

Motivatie

Ik ben Ronny Maex, chef en eigenaar van Het Kamps Fornuis in
Leopoldsburg. Op 21 november 2019 openden we ons restaurant, waar
gasten een ontspannen, fijne en gastronomische avond konden beleven. En
ik moet zeggen, het was een schot in de roos vanaf dag één. De maanden
daarna kwamen we pas écht goed op dreef... tot 13 maart 2020. Ook wij
moesten onze deuren sluiten. We besloten om even een pauze in te lassen
om ons te bezinnen over de toekomst en ons te heroriënteren. Enkele weken
geleden beslisten we om het “restaurant gevoel” naar de gasten te brengen.
We presenteerden onze signatuurgerechten op verwarmd porselein als
afhaalformule of als levering aan huis. Mensen smaken onze gerechten,
de manier van presenteren én de service. We leveren al in Mol, Lummen,
Balen, Meeuwen, Heusden enzovoort... Bij deze willen we dan ook onze
gasten van harte en oprecht bedanken voor het vertrouwen en de steun die
ze ons geven. Together we are strong, and we will beat this virus!!!
Mijn favoriete Take Away is onze “Fruits de Mer chaud”. Ik ben zelf een
visliefhebber en dit gerecht biedt enorm veel variatie. Het bestaat uit een
heerlijke kreeft, een rauwe oester, een gegratineerde oester, een gebakken
gamba, vongole, inktvis, calamares, zeevruchten en een kreeftensoepje.
Het presenteert zeer mooi en is ook “lauw” uitstekend te genieten. Het wordt
geserveerd met een pittige pasta pomodoro. Wij dresseren alles op warm
porselein om af te halen en kunnen het desgewenst ook warm bij u thuis
komen leveren. Een echte aanrader.

Het Kamps Fornuis - Jacoletstraat 21, 3970 Leopoldsburg

Ik ben Vincenzo Meliado en ik ben de chef en eigenaar van Ristorante
L’Anima. Ik ben 31 jaar en ben 3 jaar geleden samen met mijn vrouw ons
restaurant begonnen. Nooit gedacht, maar natuurlijk wel gehoopt, dat het
zo’n succes zou worden. Na 3 jaar zijn we met ons restaurant gegroeid tot
een volwaardige zaak in Pelt en omstreken. Ik ben er zelf heel erg trots op
en zie het een beetje als mijn 3e kindje. Omdat ik zelf Italiaan ben brengen
we vanzelfsprekend de Italiaanse keuken, maar ik zet ze wél naar mijn eigen
hand met af en toe een Oosterse tint of een klassieke Franse hint. Steeds
een verrassing dus. Door de coronacrisis zijn we noodgedwongen een hele
andere weg ingeslagen: de Take Away. We brengen onze gerechten bij de
mensen aan huis mét de nodige aanwijzingen voor de ‘finishing touch’. De
klant kan daardoor met een slechts kleine inspanning tóch thuis genieten
van ons lekkere eten. Een volledig nieuw concept onder dezelfde naam en
zeker iets wat in de toekomst nog zal blijven voortbestaan.
Mijn favoriete Take Away gerecht is een écht Italiaans feestje. Het zijn
allemaal verschillende kleine gerechtjes die de mensen kunnen delen en
waarmee ze samen lang kunnen tafelen. Ideaal op het eigen terras in de tuin
met veel warme zon en een Italiaans muziekje op de achtergrond. Jawel,
waan je gerust even een beetje in La Bella Italia, dat mag best! Het pakket
is gevuld met zowel vis-, vlees- als vegetarische gerechtjes in kleine vorm.
Ik druk er mijn Italiaanse stempel op, vol temperamentvolle liefde zodat het
eens zo goed smaakt!

Ristorante L’Anima - Broekkant 33, 3910 Pelt
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Bali cocktail saté

Kip pangang

Croc sec (mini worstjes)

450 g - Traiteur Pierrot

500 g - Traiteur Pierrot

500 g Traiteur Pierrot

art. 58305 van 7,66 nu 7,10

art. 58304 van 8,10 nu 7,63

art. 58303 van 9,11 nu 7,95

6.75

7.25

7.55

Pic-nic schouderham gesneden

Gezouten spek

Gerookt (ontbijt)spek gesneden

1 kg - Selecta

sup. gesneden

zonder knars

art. 17434 van 9,66 nu 8,68

art. 5573 van 12,66 nu 11,00

art. 26052 van 12,06 nu 10,37

8.25

10.45

9.85

Gekookte hoeveham superieur
gesneden

Spekblokjes gerookt

Spekblokjes gezouten

500 g

1 kg

1 kg

art. 56558 van 5,80 nu 5,53

art. 7265 van 9,43 nu 7,88

art. 8017 van 9,43 nu 7,88

5.25

7.49

7.49
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/KG

/KG

Burratina deliziosa “delizia”

Feta kaasblokjes in kruidenolie

Geitenkaas buche gerijpt

150 g

1,4 kg

1 kg - Selecta

art. 65900 van 2,15 nu 2,09

art. 60471 van 7,70 nu 7,21

art. 26961 van 12,60 nu 11,36

1.99

6.85

10.79

Hotelkaas jong belegen

Kaasschijven gouda jong belegen

Geraspte kaas Emmental

Vergeer

50 stuks 900 g - Vergeer

1 kg - Vergeer

art. 2218 van 7,65 nu 7,15

art. 53009 van 8,60 nu 8,26

art. 5442 van 6,84 nu 6,52

6.79

7.85

6.19

Kaasschijven gouda jong traps

Italiaanse ham crudo

Burrata

50 x 20 g - Vergeer

500 g - Galbani

150 g - Galbani

art. 9891 van 6,81 nu 6,52

art. 50538 van 11,00 nu 10,37

art. 64777 van 2,78 nu 2,62

6.19

9.85

2.49

/KG
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Kip andalouse salade

Kip Hawaï salade

Kip samourai

1 kg - Van Zon

1 kg - Van Zon

1 kg - Van Zon

art. 8148 van 7,03 nu 5,74

art. 8566 van 7,03 nu 5,74

art. 54651 van 6,62 nu 5,74

5.45

5.45

5.45

Crispy bacon salade

Chicken & bacon salade

Americano/spread maison

1 kg - Van Zon

1 kg - Van Zon

1,5 kg - Hamal

art. 45193 van 9,09 nu 7,15

art. 45194 van 9,09 nu 7,15

art. 2301 van 11,87 nu 10,47

6.79

6.79

9.95

Melkerijboter

Geitenkaas blokjes

Feta kaasblokjes

250 g alu pakje - Olympia

500 g - Président

500 g - Salakis

art. 15976 van 1,53 nu 1,42

art. 55400 van 8,45 nu 7,63

art. 55398 van 5,85 nu 5,21

1.35

7.25

4.95
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Sandwino chili bun

Sandwino sun bun

Skyr hamburgerbroodje

22 x 130 g - Pastridor 1847

22 x 130 g - Pastridor 1848

30 x 100 g - Pastridor 2577

art. 28658 van 15,91 nu 12,53

art. 28659 van 15,91 nu 12,53

art. 59250 van 22,21 nu 16,10

11.90

11.90

15.30

Half stokbrood fitness

Stokbrood wit

Barra gallega media

27 cm 40 x 165 g - Dauphine 3669

57 cm 20 X 300 g - Dauphine 3131

27 cm 50 x 125 g - Panesco

art. 26649 van 22,03 nu 18,47

art. 40732 van 15,17 nu 12,62

art. 61857 van 18,71 nu 16,62

17.55

11.99

15.79

Ons huismerk Astya wordt Qalita.
Uw gekende producten, nu met een nieuwe verpakking!
U heeft het misschien al opgemerkt dat er een nieuw merk staat op de oude vertrouwde plek van de Astya producten.
Geleidelijk aan zullen de producten van Astya uit de rekken verdwijnen. Ze maken plaats voor ons nieuw huismerk
Qalita, met dezelfde kwaliteit die u van ons gewoon bent.

Binnenkort verkrijgbaar!
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SUPER
DEAL!
Boerenroomijs vanille

Amarenas

5 liter - Il Primo

850 g - Avila

art. 26406 van 10,59 nu 9,74

art. 52381 van 6,71 nu 6,16

9.25

5.85

Mardel dulce de leche

Mardel dulce de leche

Super boerenroomijs
vanille
5 liter - Il Primo
art. 25853 van 17,92 nu 13,95

13.

25
1,2 kg

450 g

art. 57481 van 6,31 nu 5,88

art. 57483 van 2,82 nu 2,62

5.59

2.49

Caramelblokjes strooibus

Chocolade schaafsel puur

700 g - DV Foods

2,5 kg - DV Foods

art. 64798 van 11,64 nu 10,26

art. 3230 van 19,78 nu 18,20

9.75

17.29

Polo sandia
watermeloen
20 x 110 ml
art. 63177 van 17,02 nu 15,74

14.

95
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6 HALEN
5 BETALEN
dat is

4.27 per stuk

6 HALEN
5 BETALEN
dat is

5.41 per stuk

Slagroom spuitbus

Slagroom ongezoet 35%

700 ml - Debic

2 liter - Debic

art. 16785 nu 5,40

art. 434 nu 6,83

Waaier artisanaal

IJsparfait

Panna cotta

216 stuks - DV Foods

1 liter - Debic

1 liter - Debic

art. 52198 van 13,37 nu 12,30

art. 25624 van 5,46 nu 5,15

art. 34464 van 5,58 nu 5,15

11.69

4.89

4.89

Roomrijst geel spuitzak

Bladerdeeg
57 x 37 x 2,5 mm 10 kg 16 stuks

Speculoos gemalen

1,75 kg - Olympia

Banquet d’Or B01

750 g zakje - Lotus

art. 4257 van 3,82 nu 3,67

art. 4934 van 61,49 nu 48,09

art. 29596 van 3,99 nu 3,84

3.49

45.69

3.65
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Macarons de paris

Assorti koffiekoekjes

Suzy Luikse wafel

small mix 220 stuks - DV Foods

210 stuks - Lotus

24 x 90 g - Lotus

art. 48769 van 23,53 nu 22,09

art. 53422 van 21,62 nu 19,15

art. 14090 van 16,52 nu 14,73

20.99

18.19

13.99

Senseo pads
36 stuks

Classic
art. 44470

Strong
art. 44472

Decaf

Natrena zoetjes classic

art. 44471

500 x 2 stuks
van 5,22 nu 4,47

art. 1928 van 6,78 nu 5,53

4.25

5.25
12 HALEN
10 BETALEN
dat is

13.98 per pak

Koffiebonen Espresso
Tranquillo
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12 HALEN
10 BETALEN
dat is

15.99 per pak

Koffiebonen Espresso
La Esperanza deca

1 kg - Java

1 kg - Java

art. 42500 nu 17,66

art. 47369 nu 20,20

24 x 20 cl glas - Fever Tree

19.

95

2X

4 x 6 x 50 cl
art. 16697 nu 13,59

Coca-Cola
30 x 33 cl
art. 25848 nu 19,81

1X

Chaudfontaine bruis

+

1X

+

1X

Coca-Cola Zero
30 x 33 cl
art. 47224 nu 19,81

Fuze Tea green tea mango kamille Fuze Tea lime mint

=

=

=

Chaudfontaine
24 x 33 cl
art. 16699

GRATIS

2X

Fanta
24 x 33 cl
art. 2641

GRATIS

art. 47582 van 25,50 nu 21,00

GRATIS

Mediterranean tonic water

Fuze Tea black tea sparkling

6 x 4 x 40 cl pet

6 x 4 x 40 cl pet

6 x 4 x 40 cl

art. 60829 nu 26,68

art. 63712 nu 26,68

art. 60825
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WIJN
v/d maand

Blandine Le Blanc Cotes de
Gascogne 75 cl

Marcel Malbec Vin de France
75 cl

Herkomst
Gascogne, Frankrijk

Herkomst
Sud-Ouest, Frankrijk

Druiven
50% Colombard, 40% Ugni Blanc en
10% Sauvignon Blanc

Druiven
100% Malbec

In het glas is deze Gascogne helder en
lichtgeel. De neus biedt rijke geuren van
rijpe groene pruimen, wit fruit, groene
kruiden en wat agrumes. De smaak valt
het best te omschrijven als fris, zacht
droog en aangenaam sappig met wederom
veel rijp wit fruit. Frisse zuren maken de
afdronk heerlijk dorstlessend.

Marcel kleurt het glas intens granaatrood
met veel spiegeling. De neus wordt
verwend met volle aroma’s van rode
bessen, violet, kersenconfituur, blauwe
pruimen en zoete tabak. De wijn rolt
sensueel lekker door de mond met
opnieuw veel gekonfijt zwart fruit, tonen
van sigarenkistjes en een fluweelzachte
textuur met levendige zuren.

Wijn & spijs
Als aperitief of bij salades, charcuterie,
zeevruchten…

Wijn & spijs
Gegrild vlees, gevogelte, gebraad, BBQ,
kazen…

Serveertemperatuur
8 á 10°C

Serveertemperatuur
16 á 18°C

Drinken
nu - 2021

art. 65114 van 7,22 nu 6,89

art. 64209 van 7,22 nu 6,89

6.55

6.55

Brise de France
bib 3 liter

Chardonnay wit
art. 32630 van 13,64

Merlot rood
art. 32631 van 12,82

Grenach-syrah rose
art. 32632 van 12,82

nu 11,84

11.25
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Drinken
nu - 2022

6 HALEN
5 BETALEN
dat is

3.71 per fles
Pasqua Villa Borghetti
Soave Classico
75 cl
Herkomst: Veneto, Italië
art. 37823 nu 4,68

dat is

3.80 per fles
Pasqua Villa Borghetti
Bardolino Chiaretto
75 cl
Herkomst: Veneto, Italië
art. 37824 nu 4,80

dat is

3.80 per fles
Pasqua Villa Borghetti
Bardolino Classico
75 cl
Herkomst: Veneto, Italië
art. 37826 nu 4,80

dat is

6.54 per fles

Pasqua Rosé 11 Minutes
75 cl
Herkomst: Veneto, Italië
art. 59064 nu 8,26

Réserve St. Martin Syrah Rosé - 75 cl
Herkomst: Pays d’Oc, Frankrijk
art. 51522 van 4,54 nu 4,09

3.89
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Marqués de la Mancha - 75 cl
Herkomst: La Mancha, Spanje

White
art. 42786 van 4,52 nu 4,20

3.99
6 months oak
art. 40969 van 4,52 nu 4,20

3.99
18 months oak
art. 42788 van 7,36 nu 6,73

6.39
Yamantiev’s Rosé - 75 cl
Herkomst: Ivaylovgrad, Bulgarije
art. 66799 van 5,92 nu 5,57

nieuw

5.29

Desire Lush & Zin by Pasqua Magnum - 1,5 liter
Herkomst: Puglia, Italië
Druivenras: 100% Primitivo

nieuw

Een wijn met een dieprode kleur en een
warme neus die intense aroma’s onthult van
pruimen, rood fruit, kruiden, vanille, koffie en
cacao. Een kleine hint van vanille verraadt
een rijping op eik van 6 maanden. De wijn rolt
warm en rond door de mond, met een rijke
body en heerlijk zachte, fluwelige tannines.
Wijn & spijs: Ideaal bij gegrild of geroosterd
rood vlees, kruidige kazen, rijkelijke gevulde
pasta’s, pizza’s en BBQ
Drinken: nu - 2023
Serveertemperatuur: 18°C
art. 66873 van 15,96 nu 13,63

12.95
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GRATIS IJSEMMER

bij aankoop van 12 flessen Sangria Lolea Wit OF
bij aankoop van 12 flessen Sangria Lolea Rood

art. 64461

Rietsuiker siroop

Sangria Lolea n°2

1 liter Monin

75 cl wit 7%

art. 62218 van 7,68 nu 5,52

art. 61903 nu 7,14

5.

24

12X

Sangria Lolea n°1
75 cl rood 7%

12X

art. 61904 nu 7,14

Creme de
bananes 17%

Curacao blue 20,8%

Komkommer likeur
17%

70 cl - Bols

70 cl - Bols

50 cl - Bols

art. 2909 van 14,15 nu 12,31

art. 2920 van 14,04 nu 12,31

art. 63651 van 10,96 nu 8,89

11.69

11.69

8.45

70 cl

Passoa passion
drink

Likeur Aperol 11%

art. 64401

1 liter

1 liter

van 38,10 nu 36,31

art. 9160 van 18,09 nu 15,04

art. 37131 van 14,83 nu 14,30

34.49

14.29

13.59

Gin Hendrick’s
midsummer
solstice
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Drankinspiratie

ZOMERSE COCKTAILS

De cocktail is helemaal terug van weggeweest! En dat kom mooi uit met de zomer voor de boeg.
De eerste cocktails werden waarschijnlijk in de tweede helft van de 19e eeuw gecreëerd door likeurstokers en distillateurs. Het ging goed met
de economie en de drankjes werden al snel populair bij de welgestelde burgerij. In de jaren 20, toen Amerika werd drooggelegd, raakte de cocktail
ook bij de gewone man in zwang. Er werd volop illegaal gestookt, maar die drank was doorgaans niet echt lekker. Door de drank te mengen met
fruitsap of frisdrank ontstond een mix die wél drinkbaar was.
Over de herkomst van het woord ‘cocktail’ doen verschillende verhalen de ronde. Zo werd het
woord ‘cock-tailed’ in de 18e eeuw gebruikt voor niet-raszuivere renpaarden. Een goede naam
dus voor een samengesteld drankje, zo’n mix is ook niet ‘ras-zuiver’ immers. Het woord zou ook
afkomstig kunnen zijn van het Maya woord ‘coctel’, dat gefermenteerd vruchtensap betekent.
‘Coctel’ zou later in het Engels verbasterd zijn tot ‘cocktail’. Mogelijk waren het de restjes uit vaten
van de koloniale tavernes die bij elkaar werden gegooid in een ander vat en tegen gereduceerd
tarief verkocht werden. De kraan van het vat werd ook wel ‘cock’ genoemd, een restje drank uit
het vat ‘tail’.
Als je het woord ‘cocktail’ letterlijk vertaalt, kom je op een samenstelling van ‘haan’ en
‘staart’ uit. Dit zou nog de volgende theorie kunnen bevestigen: een Ierse kroegbazin
-Betsy Flanagan heette ze- zou graag jurken gemaakt van gekleurde veren van vechthanen
gedragen hebben. Ze schonk eens een Franse klant een lekker drankje in. De klant was zo
onder de indruk van het drankje dat hij het glas hief en riep: ‘vive le cocktail’. Of misschien
doelde de klant toch meer op de kroegbazin en haar kleedje?
Heerlijk historie, al dan niet helemaal waar. Het belangrijkste van allemaal is toch dat
cocktails veelzijdig en lekker kunnen zijn. En ze zijn vaak een lust voor het oog. Er
bestaan duizenden recepten, variërend van eenvoudig tot ingewikkelde huzarenstukjes
waarvan de bereiding een kunst op zich is. Dat geldt trouwens ook voor de ‘mocktail’, de
alcoholvrije cocktail die aan een straffe opmars bezig is.

PRAAT- EN FIETSCAFÉ KOKTHAI

Houthoek 61, 2430 Vorst-Laakdal

Kokthai is een café met nét dat ietsje meer en tegelijkertijd een plaats waar de echte
charme van het café toch behouden blijft. Is het in de winter aan de kachel of in de
zomer op het zomerterras, gezelligheid staat centraal in huize Erik en Kookai. Het is
een plaats om in drukke tijden tot rust te komen. Je kan er genieten van een zorgvuldig
uitgekozen assortiment dranken, ook voor de kleine honger hebben ze heerlijke
fingerfood. De zomerse cocktails zijn de specialiteit van het huis. Mooi afgewerkte en
rijkelijk gevulde cock- en mocktails, allemaal ‘created by Kokthai’.
Ontdek hier enkele van hun creaties.
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Irish Mule

Whisky met citrus, gember en honing

Mango Cococabana
Piña colada met mango

Ingrediënten:
•
8 cl whisky (9235)
•
1,5 cl honingsiroop (42232)
•
2 halve schijven sinaasappel (53514)
•
2 halve limoenschijven (3934)
•
gingerbeer (62209)

Ingrediënten:
•
4 cl Batida de Coco (2910)
•
4 cl witte rum (2978)
•
2 cl mangosiroop Monin (36421)
•
8 cl mangosap (38831)
•
5 cl ananassap (38833)

Bereiding:

Bereiding:

1 Voeg de sinaasappel en limoenschijven toe in een
koperen Mule beker en kneus ze tot het sap vrij komt.
2 Voeg de whisky en de honingsiroop toe. 3 Aftoppen
met een volledig flesje gingerbeer. 4 Alles goed
omroeren en beker tot aan de rand verder vullen met
crushed ice. 5 Garneer met een schijf sinaasappel en
gekonfijte gembersnoepjes.

Lady Gin

Zoete alcoholvrije gin mocktail
Ingrediënten:
•
2 cl ginsiroop (50517)
•
20 cl rose lemonade (52627)
•
5 cl sinaasappelsap (40587)
•

2 cl limoensap (11181)

Bereiding:
1 Giet alle ingrediënten samen in een glas, roer
om en vul aan met ijsblokjes. 2 Garneer met
granaatappel, sinaasappel en rozemarijn.

1 Giet alle ingrediënten samen in een cocktailshaker
met een 3-tal blokjes ijs. 2 Shake stevig tot de shaker
is aangeslagen door het ijs..3 Schenk door de strainer
de cocktail in een glas met vers ijs. 4 Garneer met
een takje munt en parels van framboos.

Frozen Blue Hawaii

Frozen alcoholvrije blauwe Piña colada mocktail
Ingrediënten:
•
3 cl blue curaçao siroop (64699)
•
5 cl mangosap (38831)
•
5 cl ananassap (38833)
•
10 cl cocos soya melk (66418)
•
1,5 cl limoensap (11181)
Bereiding:
1 Giet alle ingrediënten samen met 2 scheppen
crushed ice in een blender en mix het fijn. 2 Schenk
alles in een glas en garneer met een amarenakers,
munt en een cocktailparasolletje.
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GRATIS

Magnum rosé bij aankoop van 2 x 5 liter
extra krachtige ontvetter Dipp n°02

Ontvetter extra
krachtig geurloos

=

5 liter - Dipp(02)
art. 32385 nu 44,16

Magnum rosé
1,5 liter
art. 66859

Kaars highlight refill transparant

Kaars highlight refill lichtblauw

Kaars soft glow glass wit

24 stuks - Spaas

24 stuks - Spaas

6 stuks - Spaas

art. 30838 van 9,25 nu 8,16

art. 43302 van 9,25 nu 8,16

art. 19873 van 9,63 nu 8,41

7.75

7.75

7.99

Kaars highlight refill lichtgroen

Kaars highlight refill grijs

Promopack vloeibaar wasmiddel

24 stuks - Spaas

24 stuks - Spaas

2 x 4,565 liter - Dreft Professional

art. 43303 van 9,25 nu 8,16

art. 43304 van 9,25 nu 8,16

art. 64432 van 63,52 nu 58,83

7.75

7.75

55.89
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we are zonnetjes

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

179.95

Debby Onsea
Verantwoordelijke administratie ontvangsten

Vertel eens wat over jezelf? Ben je getrouwd? Heb je
kinderen?
Ik ben Debby Onsea uit Itegem (regio Heist op den Berg). Ik ben
zesenhalf jaar gelukkig samen met Jimmy, waarvan inmiddels
bijna drie jaar getrouwd -jawel, nog steeds héél gelukkig.
We hebben samen geen kinderen, maar Jimmy heeft een
fantastische dochter van zeventien -luisterend naar de naam
Jade- die mij tot een trotse plusmamma maakt.

Thermobox GN 1/1
grijs + zwart deksel - Hendi
art. 29056 van 29,95 nu 26,26

24.

95

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik ben verantwoordelijk voor de administratie ontvangsten in het
Van Zon filiaal in Kampenhout. Samen met de magazijniers bestel
en ontvang ik de goederen welke nodig zijn voor de bevoorrading
van de winkel. Ik werk daarvoor samen met onze externe
leveranciers en de andere Van Zon zetels.
Daarnaast hou ik me ook dagelijks bezig met de communicatie
en de administratieve verwerking van artikelaanpassingen,
nieuwe artikels, leveringen, stockbeheer, enzovoort. Ook volg
ik bestellingen van klanten op die voor in de winkel aan de balie
worden opgenomen.
Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik ben in oktober 2008 bij Van Zon begonnen als kassa- en
baliemedewerkster. Dus als ik even snel reken dan is dat in
oktober van dit jaar alweer twaalf jaar.
Wat vind je fijn aan je job?
Hoewel ik gemakkelijk een teamplayer ben, vind ik het ook fijn
dat ik deze job alleen en zelfstandig kan uitvoeren. Als je immers
iets ‘alleen’ doet ben je altijd van alles op de hoogte. Zo hou
ik een vinger aan de pols op het hele traject van bestellen tot
leveren voor winkel en klant.
Ik heb ook een supergoed geheugen. Mijn collega’s weten dat
ook en maken daar handig gebruik van. Als de balie -of een
andere collega- iets vraagt over een bepaalde klantbestelling of
als iemand wil weten wanneer een artikel weer voorradig is dan
kan ik daar bijna altijd direct op antwoorden. Dit is ook ideaal bij
het verwerken van e-mails. Omdat ik dat allemaal zelf doe weet
ik exact wat er speelt, elke dag weer.
Misschien ben ik soms een beetje té perfectionistisch, maar ach,
elke gek z’n gebrek, nietwaar?

Insectenvanger
48 x 10 x 28,5 cm 230v 30w
art. 47919 van 83,51 nu 73,67

69.99

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Horeca Van Zon is nog altijd een familiebedrijf. En dat geldt ook
zeker voor het filiaal in Kampenhout. We zijn natuurlijk ‘gewoon’
collega’s, maar we hebben wél een hechte band met elkaar.
Mogelijk komt dit doordat het filiaal in Kampenhout de kleinste
Van Zon telg is, maar het maakt het werkplezier er alleen
maar groter op. En een leuke werksfeer betekent werken met
amusement. En daar heeft niemand iets op tegen!
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Waterglas onbreekbaar plastic

Wijnglas onbreekbaar plastic

Cocktailglas onbreekbaar plastic

390 ml 4 stuks - tritan

510 ml 4 stuks - Tritan

300 ml 4 stuks - Tritan

art. 64459 van 7,93 nu 7,36

art. 64457 van 12,22 nu 11,46

art. 64460 van 14,23 nu 13,36

6.99

10.89

12.69

Gin glas onbreekbaar plastic

Rietjes dik cocktail zwart

Deksel milkshakebeker
ice is (n)ice

860 ml 4 stuks - Tritan

14 cm 500 stuks - Depa

50 stuks pet

art. 64458 van 14,01 nu 13,15

art. 31261 van 2,40 nu 2,09

art. 64480 van 0,85 nu 0,79

12.49

1.99

0.75

Milkshakebeker ice is (n)ice

Milkshakebeker ice is (n)ice

Milkshakebeker ice is (n)ice

300 cc 50 stuks pet

400 cc 50 stuks pet

500 cc 50 stuks pet

art. 64477 van 4,13 nu 3,74

art. 64478 van 4,27 nu 3,84

art. 64479 van 4,37 nu 3,95

3.55

3.65

3.75
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Geef jouw zaak
een extra duwtje
in de rug!

Optimaliseer rendement,
klantenservice en wachtrijen
met de online besteloplossing
van Pick&Go

Waarom voor
Pick&Go kiezen
Take-out / Eat-in / Delivery
Betaling online of in de zaak

Kwalitatieve ondersteuning

Tijdsbesparing door uitschakelen
van telefoons en emails
Volledig en snel aanpasbaar volgens
eigen capaciteit, drukte in de zaak en
beschikbaarheid producten

7/7 technische
ondersteuning

Website bouwen of
snelkoppelingen op uw media

Marketing
ondersteuning

Pick&Go beschikbaar via
website en applicatie

Zelf promoties opzetten
Contactloze behandeling
van de bestelling
Bedrijfsbestellingen

Scherpe maandelijkse vaste kost,
GEEN commissie !

Vraag uw vrijblijvende demo aan en overtuig jezelf
van de dynamiek van een extra online bestelkanaal
Ga naar www.pickandgo.be of mail sales@pickandgo.be
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NIEUW
BESTEL NU

PLACEMATS ALS MENUKAART
Gebruik jouw menukaart als eyecatcher op een gepersonaliseerde placemat. Zo
voorkom je dat iedereen dezelfde menukaart aanraakt. Hygiënisch en gemakkelijk!

professioneel

full color

eyecatcher

A3 formaat

hygiënisch

per 1000 stuks

gepersonaliseerd met logo

levering binnen 2 weken

59.95
/1000 stuks

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur een mail naar publi@vanzon.be of vraag je vertegenwoordiger voor meer info.
Kortingsysteem
Afgehaalde orders kontant altijd 5% korting
Geleverde orders ontvangen volgende kortingen:
+500 €
- 2%
+650 €
- 3%
+950 €
- 5%
Vraag naar ons bonussysteem bij uw vertegenwoordiger.

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

Prijsnotering
van 12,25 nu 10,00

9.50

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

Middenweg 9
B-3930 Hamont
011/44 07 20

Mechelsesteenweg 10-16
B-1910 Kampenhout
016/53 66 40

Nijverheidspark 42
B-3580 Beringen
011/42 26 03

Biezenstraat 2
2340 Beerse
014/34 67 30

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

