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SINT-JACOBSVRUCHTEN

Familie
Sint-jakobsschelpen behoren samen met de oesters 
en mosselen tot de ‘bivalven’ of tweekleppigen. Deze 
schelpdieren worden omsloten door 2 scharnierende 
kleppen. De schelp meet gemiddeld 10 tot 12 cm en 
kan 17 cm bereiken. Andere  benamingen zijn sint-
jacobsvruchten, sint-jacobsnoten of coquilles.

Gastronomie
Om sint-jakobsschelpen te openen houd je de schelp vast met de platte kant naar boven 
en wrik je met een kort mes tussen beide schelphelften om een kleine opening te maken. 
Daarna snijd je met een buigzaam lemmet langs de binnenkant van de platte schelphelft 
de sluitspier door. Door vervolgens onder de grijze buitenste rand te snijden kan de witte 
spiermassa en het oranje koraal worden losgemaakt.

Het zachte, witte, naar jodium geurende vlees kan je grillen, pocheren of bakken. Ook 
rauw in een carpaccio smaken sint-jakobsnoten heerlijk, bijvoorbeeld met een vinaigrette 
van olijfolie, citroensap, peper en zout.

Productinspiratie

Vangstgebied & aanvoer
De sint-jakobsschelp komt vooral voor aan de kusten van Portugal, Spanje en 
Frankrijk, maar tegenwoordig worden de schelpen zelfs opgevist van Groot-
Brittannië tot IJsland. Ook in Japan, Canada en de Verenigde Staten kent men 
deze lekkernij.

De beste sint-jakobsnoten komen uit de koudere noordelijke wateren, het vlees 
is dan wat vetter. Met de aanvoer in onze vishavens zit je dus echt wel goed. 
Er worden ook veel zogenaamde sint-jakobsnoten aangeboden uit andere 
werelddelen, maar meestal gaat het dan om aanverwante soorten: ‘petonkels’. 
Die missen echter de finesse van onze eigen sint-jakobsnoten.

Seizoen
Sint-jakobsnoten worden tussen november en maart bij ons aangevoerd. De 
maanden februari en maart vormen het topseizoen, dan vind je ze in overvloed 
bij de visspecialist.
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SOEPJE VAN AARDPEER EN VELDSLA 
GESTOOMDE COQUILLES | GROENE 

KRUIDENOLIE | GEROOSTERDE 
POMPOENPITTEN 

Culinaire inspiratie

1 Selder en prei wassen en fijn versnijden. De aardperen en 
aardappelen schillen en eveneens fijn versnijden. 2 De groenten 
goed aanstoven en bevochtigen met kippenbouillon. Als het 
geheel gaar is de gewassen veldsla toevoegen en even laten 
doorkoken. Mooi glad mixen en passeren door de puntzeef. 3 De 
coquilles open steken en de sint-jacobsvrucht eruit halen. Goed 
afspoelen onder stromend koud water. 4 Groene kruidenolie: 
de kruiden blancheren en laten schrikken in ijswater. Alles 
uitwringen en met de olijfolie, peper en zout op hoge snelheid 
blenden in de thermomix. Door een neteldoek halen om een 
mooie grasgroene olie te bekomen. 5 Pompoenpitten roosteren 
in een droge pan. 6 Verwarm de stoomoven voor op 80°C. Breng 
de coquilles op smaak met peper en zout en stoom ze een 3-tal 
minuten. 7 Plaats 3 coquilles in een diep bord en dresseer de 
soep er rond, werk verder af met geroosterde pompoenpitten, 
kruidenolie en enkele takjes verse dille. 

Bereiding
• 0,5 kg aardpeer (66525)
• een goeie handvol veldsla (36876)
• 1 prei (8655)
• ¼ witte selder (54294)
• 2 bloemige aardappelen (41146)
• 600 ml bouillon op basis van de 

geconcentreerde kippenbouillon Knorr 
Professional (51973)

• 12 verse coquilles (58006)
• druivenpitolie (53047)
• enkele takken krulpeterselie (4018)
• 1 busseltje kervel (4013)
• 2 busseltjes waterkers (3998)
• enkele mooie takken dille (41231)
• 2 eetlepels pompoenpitten (53878)

Ingrediënten (4 personen)

Deze gerechten werden 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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GEBAKKEN COQUILLE | ZALF VAN WORTEL 
CRUMBLE VAN CHORIZO | BOERENKOOL 
HAZELNOOTOLIE | BEUKENZWAM 

• 12 verse coquilles (58006)
• 3 wortelen (4005)
• 1 teen look (53343)
• 3 takjes verse tijm (41238)
• 2 blaadjes laurier (36124)
• 100 g boter (15976)
• geconcentreerde groentebouillon Knorr Professional (51974)
• 150 g chorizo (44184)
• 1 snede molenaarsbrood meergranen Pastridor (54731)
• looklolie (37977)
• ¼ boerenkool (savooi) (3971)
• hazelnootolie (44334)
• enkele beukenzwammen (53325)
• gomasio curry Verstegen (57025)
• salad pea (58416)

Ingrediënten (4 personen)
1 Schil, was en snijd de wortelen in stukken. Rooster 
vervolgens in de oven met tijm, laurier, look, peper en 
zout. Pureer deze glad in de thermomix met de boter. 
Breng de wortelzalf op smaak met de geconcentreerde 
groentebouillon van Knorr Professional. 2 De coquilles open 
steken en de sint-jacobsvrucht eruit halen. Goed afspoelen 
met koud stromend water (tip: sint-jacobsvruchten bewaren 
doe je best in melk, zo blijven ze stevig en mooi wit). 3 
Chorizo en molenaarsbrood drogen in een oven van 100°C. 
Het vet verwijderen en samen cutteren in de thermomix. 
Enkele druppeltjes lookolie toevoegen voor de smaak. 
4 Beukenzwammen kort en krachtig bakken in olie. 5 
Boerenkool versnijden in fijne julienne en kort aanstoven 
in een neutrale olie. Op smaak brengen met peper en 
hazelnootolie. 6 De coquilles mooi goudbruin bakken in olie. 
7 Het gerecht opbouwen naar wens of zoals op de foto.

Bereiding

LEKKER VOOR ER BIJ...

Deze drank werd speciaal 
geselecteerd door onze 
sommelier Pim.

Als u vragen of advies nodig heeft 
kan u hem altijd contacteren op 
pim.vanravesteijn@vanzon.be

Culinaire inspiratie
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RAUWE COQUILLES | CRAB 
MOUSSE VAN CRAB | VANILLE-OLIE 

BIESLOOKROOM 

• 12 verse coquilles (58006)
• 1 blikje crab extra Imperial (45844)
• 1 spuitzakje mousse van krab (44706)
• druivenpitolie (53047)
• 1 vanillestok (63257)
• ½ prei (8655)
• 150 ml culinaire room (433)
• verse bieslook (41229)
• enkele radijsjes (48126)
• citroen voor sap en zeste (29309)
• basilicum (4007)

Ingrediënten (4 personen)
1 De coquilles open steken en de sint-jacobsvrucht eruit halen. Goed 
afspoelen onder stromend koud water. Versnijden in schijfjes van ongeveer 
0,5 cm dik. 2 Druivenpitolie lichtjes verwarmen, de kern van de vanillestok 
toevoegen en laten afkoelen. 3 Prei versnijden in ultra fijne brunoise en 
lichtjes aanmaken met de vanilleolie, peper en zout. 4 Room op smaak 
brengen met peper, zout, fijn gesneden bieslook en enkele druppeltjes 
citroensap. 5 Radijsjes versnijden in mooie dunne plakjes. 6 Het bord 
dresseren naar wens of als volgt: op de bodem van het bord verdelen we 
gelijkmatig de krabmousse. Vervolgens de coquilles erop schikken zodat de 
bodem mooi bedekt is. Het bord afwerken met de overige mise en place.

Bereiding

Jaques Mouton 
Madeleine
75 cl 
art. 67776 van 8,89 nu 8,37

7.95

Herkomst:  
Franschhoek, Zuid-Afrika

Druivenrassen: 
100% Chardonnay

Deze wijn fermenteert én rijpt op Franse eik met 
een fijne balans tussen fruit en hout tot gevolg. 
Een fris, romig en tegelijkertijd elegant mondgevoel 
geeft noten van vanille en amandel prijs, met citrus 
en een vleugje perzik op de neus.

Culinaire inspiratie
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SUPER
DEAL!

Carrero XL 
15 x 140 g - Mora 

art. 28641 van 13,47 nu 12,09

11.49

Viandelle spicy 
27 x 100 g - Mora 
art. 37600 van 19,16 nu 18,05

17.15

Frikandel mmm 
40 x 100 g - Mora 
art. 619 van 14,52 nu 13,46

12.79

Frikandel vegetarisch 
20 x 70 g - Mora 
art. 65591 van 11,97 nu 11,25

10.69

Viandelle 
27 x 100 g geel - Mora 
art. 904 van 19,16 nu 17,84

16.95

Gipsy stick 
22+3 x 100 g - Vanreusel 
art. 54671 van 18,81 nu 17,25

16.39

Borrelmaatjes 
72 x 30 g - Ad Van Geloven 
art. 67924 van 23,79 nu 20,31

19.29

Boelet
24 x 140 g - Van Zon 
art. 655 van 11,55 nu 10,16

9.65
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Giantdellen (krokidel) 
20 x 100 g - Van Zon 
art. 883 van 9,97 nu 9,15

8.69

Vleeskroket original 10% 
28 x 100 g Beckers 
art. 5565 van 13,00 nu 11,52

10.95

Loempia kipfilet 
12 x 200 g - Beckers 
art. 822 van 20,96 nu 18,57

17.65

Vega mix 
48 x 20 g - Buitenhuis 
art. 63172 van 14,49 nu 13,21

12.55

Bitterbal kaas old Amsterdam 
40 x 25 g - Buitenhuis 
art. 63659 van 11,41 nu 9,99

9.45

Bittergarnituur XL 
64 x 30 g - Buitenhuis 
art. 66569 van 19,88 nu 17,88

16.99

Cervela halal 
30 x 150 g - Ovi 
art. 27067 van 25,02 nu 21,04

19.99

Dots on stick 
15 x 180 g - Ovi 
art. 57643 van 20,61 nu 17,84

16.95

Ardeense sate 
30 x 105 g - Ovi 
art. 88 van 38,70 nu 34,20

32.49
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HEALTHY BAGELS
Snackbar inspiratie

• 4 vegan bagels Pur Pain (62014)
• 600 g kabeljauwhaasjes (60531)
• 200 ml Griekse yoghurt (54253)
• bieslook (41229)
• peterselie (4018)
• verse dille (41231)
• droge roze peperbolletjes (9284)
• enkele radijsjes (48126)
• Atlantische mix (29542)
• 1 rode paprika (3978)

Ingrediënten

NORDIC COD BAGEL

1 De bagels ontdooien en 2 á 3 minuten in een oven van 180°C. 
plaatsen. 2 De Griekse yoghurt mengen met fijn gehakte peterselie, 
dille, bieslook, gekneusde roze peperbolletjes, zout en peper van 
de molen. 3 De kabeljauwhaasjes garen in de stoomoven op 80 °C. 
tot de perfecte cuisson. De kabeljauw moet mooi sappig blijven. 
Het is belangrijk dat de lamellen van de filet mooi uit elkaar kunnen. 
Op smaak brengen met peper en zout. 4 De radijsjes versnijden in 
plakjes en de paprika in grote ringen. 5 De bagel opbouwen als volgt: 
onderaan de lauwwarme kabeljauw. Vervolgens de sla, radijsjes, 
paprika, Griekse yoghurt en enkele takjes verse dille.

Bereiding

• 4 sesam bagels (51786)
• 150 g Philadelphia (10188)
• 400 g gravad lax (57914)
• 20 st groene baby asperges (34120)
• ½ rode ui (3955)
• 2 potjes atsina cress (41250)
• 1 potjes shiso (40115)
• 1 matje tuinkers (3996)
• enkele takken dille (41231)

Ingrediënten
1 De bagels een 3 tal minuten in een oven van 
180°C. plaatsen. 2 De groene asperges kort en 
krachtig grillen met olijfolie, peper en zout.  
3 Cressen en groene kruiden plukken en 
mengen. 4 Rode ui versnijden in fijne ringetjes.  
5 De bagel besmeren met Philadelphia en verder 
beleggen met de gravad lax. Verder opbouwen 
met de gegrilde asperges, rode ui en de geplukte 
kruiden en cressen.

Bereiding

PHILADELPHIA GRAVAD LAX BAGEL

8 9FOLDER - februari FOLDER - februari



• 4 sesam bagels (51786)
• 400 g guacamole (60203)
• 12 crispy chicken fingers cajun (48882)
• 4 eetlepels zure room (16340)
• enkele takjes verse koriander (41316)
• mesclun salade mengeling (36239)
• 1 rode peper (40013)
• 2 trostomaten (35419)
• olijfolie (52291)
• 1 citroen (29309)
• enkele blaadjes basilicum (4007)
• enkele chili nacho’s (51735)

Ingrediënten

CHICKEN CORIANDER BAGEL 

1 De bagels ontdooien en 2 á 3 minuten in een oven van 
180°C. plaatsen. 2 Tomaat in blokjes versnijden en de pitjes 
verwijderen. Olijfolie, citroensap, basilicum, peper en zout 
toevoegen. 3 Het broodje opbouwen met de guacamole, 
crispy chicken fingers, koriander, zure room, fijne ringetjes 
rode peper, mesclun, tomaat blokjes en nacho’s.

Bereiding

Deze gerechten werden 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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Tartaar 
art. 34400 van 9,53 

Curry 
art. 34412 van 10,58

Pickles  
art. 34402 van 9,56

nu 8,58

8.15

Curry ketchup  
art. 34408 van 8,82 

Mosterd
art. 34411 van 8,65

Tomataise  
art. 64775 van 9,00

nu 7,78

7.39

Andalousesaus extra  
art. 34423 van 12,64 

Barbecuesaus  
art. 35070 van 12,56

Jammie 
art. 59068 van 12,88

nu 11,42

10.85

Saus
3 liter pet pot - Manna

Saus
3 liter pet pot - Manna

Saus
3 liter pet pot - Manna
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Cocktailsaus 
5 liter - Chef René 
art. 6486 nu 18,98 - 18,03

Tartaar 
5 liter - Chef René 
art. 6487 nu 16,99 -16,14

Tomatenketchup 
5 liter - Devos Lemmens 

art. 65102 nu gratis

Mayonaise 
5 liter - Chef René 
art. 7809 nu 17,69 - 16,81

+ 1X2X

=

G
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Ajuintjes zuur 
2,1 liter - Devos Lemmens 
art. 12429 nu 10,71 - 10,17

Augurken zuur zeer fijn  
2,1 liter - Devos Lemmens 
art. 12428 nu 10,22 - 9,71

Kappertjes 
1 liter - Devos Lemmens 

art. 1697 nu gratis

+2X 2X =

+ 2X Porties tomatenketchup 
120 x 20 ml - Vandemoortele 
art. 5877 van 16,73 nu 16,68

15.85

Porties mayonaise 
120 x 20 ml - Vandemoortele 
art. 5875 van 16,41 nu 13,21

12.55
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Saus-o-mat tomatenketchup 
3 x 5 liter - Heinz 
art. 7966 van 61,94 nu 55,21

52.45

Saus-o-mat mayonaise 80 % 
3 x 5 liter - Heinz 
art. 6309 van 48,73 nu 44,09

41.89

Tomatenketchup 
10,2 liter - Heinz 
art. 1641 van 36,59 nu 31,53

29.95

Mosterd 
tube 1 liter - Vleminckx 
art. 7633 van 3,08 nu 2,62

2.49

Mosterd 
3 liter - Vleminckx 
art. 5026 van 9,72 nu 8,20

7.79

Pepersaus 
tube 1 liter - Vleminckx 
art. 14205 van 4,88 nu 4,09

3.89

Pepersaus 
3 liter - Vleminckx 
art. 42953 van 13,85 nu 11,78

11.19

Loempiasaus pikant 
tube 1 liter - Vleminckx 
art. 8741 van 4,16 nu 3,57

3.39

Bearnaisesaus 
3 liter - Vleminckx 
art. 1524 van 14,28 nu 12,09

11.49
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Satesaus classic 
kant-en-klaar 2,5 kg - Wijko 
art. 10389 van 11,83 nu 10,09

9.59

Bearnaisesaus 
3 liter - Heinz 
art. 37277 van 14,47 nu 12,26

11.65

SUPER
DEAL!

Bolognaise saus resto 
3,2 kg - Manna 

art. 49174 van 16,81 nu 13,67

12.99
Stoofvlees saus 
850 g - Coertjens 
art. 1101 van 3,47 nu 3,15

2.99

Stoofvlees saus 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1102 van 8,12 nu 7,36

6.99

Stoofvlees 
850 g - Coertjens 
art. 1093 van 7,00 nu 6,30

5.99

Stoofvlees 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1095 van 20,58 nu 18,68

17.75

Stoofvlees special 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1092 van 20,58 nu 18,68

17.75
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SUPER
DEAL!

Margarine 
0,9 liter - Risso Evolution 

art. 66348 van 5,61 nu 4,52

4.29

Culinaire room original 
1 liter - Debic 
art. 6429 van 2,73 nu 2,58

2.45

Boter vloeibaar bak  
braad geklaard 
1 liter - Debic 
art. 10206 van 5,12 nu 4,62

4.39
Boter bakken  
en smeren 
2 kg - Debic 
art. 29652 van 9,17 nu 8,52

8.09

Videe koekjes  
patissier 
90 stuks - DV Foods 
art. 2184 van 20,66 nu 18,89

17.95

Kalkoenfilet rollade 
2,5 kg diepvries 
Volys Star 
art. 976 van 28,37 nu 26,16

24.85

Kip korma rijst 
500 g - Delimeal 
art. 45559 van 4,47 nu 3,84

3.65
Linguini kip en  
groentemix
450 g - Delimeal 
art. 63210 van 4,22 nu 3,63

3.45

versvers

Kipfilet  
ovengebakken 
4 x 4 x 90 g - Volys Star 
art. 31946 van 14,15 nu 13,10

12.45
/KG

Kipfilet  
ovengebakken
20 x 110 g - Volys Star 
art. 5083 van 12,96 nu 11,88

11.29
/KG
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Macaroni 
gesneden 
5 kg - Honig 
art. 22775 

van 16,63 nu 14,16

13.45

Lasagne natuur 
3 kg - Honig 
art. 22778 van 23,58 nu 19,42

18.45

Vertel eens wat over jezelf? Ben je getrouwd? Heb je 
kinderen? 
Ik ben Michel Eerlings, 58 jaar, wonend in Oudsbergen en 35 
jaar getrouwd met Ria Verrijssen. We hebben drie lieve zonen: 
Kristof, Maarten en Niels, welke inmiddels voor drie kleinkinderen 
zorgden: Julie, Juul en Lucas. Opa ziet zijn kleinkinderen 
zielsgraag en maakt vaak tijd vrij voor die kleine pagadders! Ik 
breng ook vele uren door in mijn tuin. Buiten werken geeft mij veel 
ontspanning naast mijn drukke job. En ik fiets veel; regelmatig 
doorkruis ik samen met mijn vrouw fietsparadijs Limburg. 

Wat is je functie en wat houdt deze in? 
Ik ben CFO van de groep Van Zon en doe dit voornamelijk 
vanuit het hoofdkantoor in Lommel. Ik maak deel uit van de 
directie van Van Zon, samen met Marion, Imre en Kurt. Ik 
controleer -stuur bij waar nodig- de financiële structuur van de 
groep zodat alles mooi gezond blijft, ondersteund door enkele 
collega’s. Wekelijks worden rapportages opgemaakt met 
gegevens uit diverse afdelingen en filialen. Die rapportages 
moeten aantonen dat resultaten verlopen conform de 
afgesproken strategie, uitgestippeld tijdens een directiemeeting.  
 
Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon? 
In mei 2021 werk ik al 34 jaar bij de familie Van Zon. Ik behoor ‘bij 
het meubilair’ of hoe zeggen ze dat? Doch, ik kijk met heel veel 
plezier naar mijn loopbaan terug. Ik heb Van Zon meegemaakt 
vanaf de prille start en heb mee mogen groeien tot wat we nu 
zijn. Mijn eerste jaren werkte ik nog samen met de opa en oma 
van Marion: Gradje en Nanda, heerlijke en warme mensen. Nu, 
ik ben niet vanaf dag één CFO. Ik heb het hele proces doorlopen, 
vanaf het begin. Uiteindelijk mocht ik samen met de familie deel 
uitmaken van het dagelijks bestuur; ik werd verantwoordelijk 
voor IT, personeel, boekhouding, filialen… Ik heb mijn 
verantwoordelijkheid ook altijd serieus genomen, maar stilletjes 
aan komt de eindstreep in zicht… Nog een 5-tal jaren en dan 
heb ik -na bijna 40 jaar zonnetjes- mijn pensioenleeftijd behaald. 

Wat vind je fijn aan je job? 
Mijn werk was steeds gevarieerd -verassingen incluis- en is nooit 
een saaie sleur geworden. Dit is nog altijd zo. Ik heb kunnen 
proeven van vele verantwoordelijkheden en heb tot vandaag 
met fijne en interessante collega’s mogen samenwerken en zo 
kunnen bouwen aan een groter en sterker Van Zon. Natuurlijk, 
ik heb ook stressmomenten gekend, zwarte sneeuw zelfs. Maar 
het fijne daarvan was dat ik er nooit alléén voor stond. Samen 
met de familie en de collega’s zijn we nimmer bij de pakken neer 
gaan zitten en steeds strijdlustig gebleken! De zonnetjes zijn 
generatie op generatie mee geëvolueerd tot een totaalleverancier 
in de horeca, met een hedendaagse service die zijn weerga niet 
kent. Dat maakt mijn job zo boeiend en levendig. Het is én blijft 
een plezier te mogen werken in een familiebedrijf als Van Zon.  

Wat wil je nog kwijt aan de lezers? 
In de horeca werken is altijd druk en zwaar. Maar ook fascinerend. 
We werken met een fijn team, leuke collega’s en ontmoeten veel 
avontuurlijke en interessante mensen. Kijk naar onze klanten 
en leveranciers: passionele horecamensen in hart en ziel! Ik 
wens de horeca in 2021 na alle coronaperikelen terug een 
nieuwe start. We zijn sterk en samen kruipen we uit deze crisis!  

Want zonder horeca is er geen leven, toch?

we are zonnetjes

Michel Eerlings 
Financieel directeur

Aardappelkroketten 
2,5 kg - Aviko 
art. 664 van 2,97 nu 2,58

2.45

Aardappelschijfjes 
2,5 kg - Aviko 
art. 673 van 4,09 nu 3,63

3.45
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Ratatouille 
2,5 kg - Collezione Italiano 
art. 17710 van 19,08 nu 16,62

15.79

Spaghetti kookstabiel 
4 x 3 kg - Collezione Italiana 
art. 20405 van 32,25 nu 29,42

27.95

Roux bruine 
10 kg - Knorr 
art. 293 van 68,96 nu 64,47

61.25 Roux blanke 
20 kg - Knorr 
art. 297 van 102,23 nu 94,68

89.95

Bearnaise saus
1 liter - Knorr Garde d’Or 
art. 298 van 6,41 nu 5,78

5.49

Champignonsaus 
1 liter - Knorr Garde d’Or 
art. 300 van 6,13 nu 5,53

5.25

Napoletana 
3 kg zak - Collezione Italiana 
art. 40613 van 13,62 nu 11,46

10.89

Lasagne 
3 kg - Collezione Italiana 
art. 6867 van 19,62 nu 18,05

17.15

Penne 
3 kg - Collezione Italiana 
art. 8594 van 11,89 nu 10,94

10.39
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Soep superieur bospaddestoelen 
1 kg - Knorr 
art. 15407 van 22,98 nu 20,89

19.85

Mix voor stoofvlees 
1,4 kg 1-2-3-mix - Knorr 
art. 17238 van 24,71 nu 22,58

21.45

Currysaus 
1,4 kg - Knorr 
art. 17245 van 23,45 nu 21,32

20.25

Kipbouillonpasta 
1,5 kg + 10% gratis - Knorr 
art. 47805 van 24,75 nu 22,09

20.99

Soep superieur tomaten crème 
1,25 kg - Knorr 
art. 42483 van 18,66 nu 16,94

16.09

Soep superieur pompoen crème 
1,155 kg - Knorr 
art. 44304 van 18,40 nu 16,62

15.79

Witte wijn saus 
1,05 kg - Knorr 
art. 8556 van 20,18 nu 18,41

17.49

9.79

Primerba 
340 g pet - Knorr

Basilicum
art. 9338 

Knoflook 
art. 9352

van 11,51 nu 10,31

Primerba groene pesto 
340 g pet - Knorr 
art. 9390 van 11,75 nu 10,52

9.99
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BUTCHER’S CHOICE
Onze huisgemaakte met de hand 
gestoken frituursaté van hoge, 
constante kwaliteit
 
Ariana 
Productie-medewerker
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Sate Varkens 
atmosferisch verpakt 
8 x 130 g - België
art. 62058 nu 10,52

9.99
Per st



Runderstoofvlees mager 
Grove snit
art. 45274 nu 7,89

Fijne snit
art. 57719 nu 7,89

Spareribs gegaard frying dutchman 
apart ingevroren - ca. 5 kg - Nederland
art. 60596 nu 9,26

8.79
Per kg

Prepare du chef 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 68365 nu 4,20

3.99
Per st

Gyros stang varken 
ingevroren - 7 kg - Griekenland
art. 67042 nu 44,73

42.49
Per st

Gyros stang varken 
ingevroren - 10 kg - Griekenland
art. 67043 nu 63,90

60.70
Per st

Gyros stang varken 
ingevroren - 20 kg - Griekenland
art. 67044 nu 127,80

121.41
Per st

6.99
Per kg

Hoge kwaliteit kant en klare gyros op stang, 
rechtstreekse import uit GriekenlandNIEUW

Nieuwe 
verpakkingsvorm 

van onze gekende 
huisgemaakte preparé!

Gyros varken gegaard 
apart ingevroren - 1 kg - Griekenland
art. 62364 nu 12,10

11.49
Per st
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Butcher Everzwijnragout 
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 62888 nu 10,52

Butcher Konijn met pruimen 
atmosferisch verpakt - 1,25 kg  
België
art. 62915 nu 11,89

Maiskipsupreme 
vacuum - 2 x ca. 200 g - Frankrijk
art. 38375 nu 8,41

7.99
Per kg

Kalfs rose filet anvers 
vacuum - ca. 1,2 kg - België
art. 35395 nu 13,68

12.99
Per kg

11.99
Per kg

kant en klaar
wildstoofpotje

2 sappige bouten met  
een lekkere saus

het perfecte stukje voor  
een lekkere vitello tonnato

HRC steak 
vacuum -  België

10 x ca. 230 g  
art. 57307

10 x ca. 250 g  
art. 57308 

Naar keuze
art. 57350

10 x ca. 200 g
art. 42206 

nu 12,63

9.99
Per st 11.29

Per st
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Wienersnitsel 
8 x ca. 150 g
art. 33539 nu 7,36

Naar keuze
art. 57800 nu 7,36

6.99
Per kg

Ovengebakken boelet 
atmosferisch verpakt - 12 x 150 g - België
art. 49131 nu 10,52

9.99
Per st

Ontvette ham sneetjes 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 54661 nu 5,26

4.99
Per st

Hespenworst 
vacuum - ca. 1,5 kg - België
art. 67246 nu 5,26

4.99
Per kg

Low and Slow fingerfood box 
ingevroren - 750 g - Nederland
art. 68477 nu 15,68

14.89
Per st

5 soorten smoked  
BBQ-vleesjes met een  

serveer/snijplank erbij in!

Zeus black pig hamblok 1/2 
vacuum - ca. 2 kg - Griekenland
art. 68495 nu 42,10

39.99
Per kg

Ons olijf-etend Grieks varkentje nu 
ook beschikbaar als charcuterie. Deze 

overheerlijke ham werd puur gerijpt met 
zeezout en tijd, gedurende 12 maanden.
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Laat u alvast eens inspireren op www.versconcepten.com

ONZE NIEUWE

VERSPARTNER

INNOVATIEVE

EUROFRESH
Wat ooit begon als een lokale groente- en fruitwinkel 
ontpopte zich al snel tot een vaste waarde binnen de 

voedingssector in België en Nederland. Al meer dan 25 jaar 
is Eurofresh steeds op zoek naar producten en concepten 

die innovatie bieden en u zo helpen u te onderscheiden 
van uw concurrent.  De nadruk binnen deze innovatie ligt 
op gezond en gemak, 2 zaken die in de detailhandel en 
horeca niet meer weg te denken zijn. We doen hier zelfs 

nog een schepje bovenop door producten te voorzien van 
uw eigen logo en dit al vanaf kleine aantallen, iets wat u 
nog meer onderscheidt van de anderen en van uw naam 

een begeerd merk maakt! 

Wat is er dan zo innovatief? Wij denken niet in producten 
maar in volledige concepten! Hierdoor kan u bij ons 

terecht voor alle zaken die u nodig heeft voor een bepaald 
concept, van de ingrediënten tot take-away verpakking 

en mooie productspecifieke afwerking, we hebben het 
allemaal! Bent u een beetje twijfelachtig of een concept 

bij u wel zal aanslaan? U kan bij ons reeds bestellen vanaf 
kleine hoeveelheden en wij begeleiden u graag en geheel 

vrijblijvend in de opstart van de concepten aan de hand 
van advies dat voortkomt uit jarenlange ervaring.  

Vanaf volgende maand zal Eurofresh een intense 
samenwerking starten met Horeca Van Zon om zo van 

beide kanten een nog breder gamma en nog betere service 
te kunnen bieden. Het Eurofresh gamma is al beschikbaar 

via de webshop: www.versconcepten.com en zal geleidelijk 
aan ook toegevoegd worden aan het Van Zon gamma. 

Alle producten die u bij Eurofresh bestelt, kunnen samen 
met uw reguliere Van Zon orders geleverd worden. 

Kortom, u krijgt nog meer keuze en kan uw bestellingen en 
leveringen nog beter centraliseren.  

Dat bespaart u heel wat tijd en moeite! 

Wij kijken er alvast naar uit om uw gamma te mogen  
verrijken met nieuwe concepten en producten  

die u en uw klant aangenaam zullen verrassen!
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Vanaf 1 maart 2021 onder één dak!

NOORD-LIMBURGSE
FAMILIEBEDRIJVEN 
BUNDELEN DE 

KRACHTEN

PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING

INNOVATIE IN 
FOOD
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PERSONAL 
BRANDING

GEZONDE 
TAKE-AWAY

Bonfait is een innovatief saladeconcept. Maak in 
één handomdraai  een onderscheidende verse 
salade met groentjes, pasta of aardappel. Oneindig 
veel mogelijkheden met een receptendatabase van 
méér dan 3000 recepten. Contacteer ons voor de 
mogelijkheden op maat van uw bedrijf. 

Innovatie in food concepten.

Elke dag opnieuw zijn we op zoek naar 
innovatieve concepten in de foodbranche die 

u onderscheiden van concurrentie in de markt.  
De afgelopen jaar hebben we in de Belgische 

markt een aantal gezonde take-away concepten 
gelanceerd, zoals gezonde pizza’s, pokebowls, 
tapasplanken en véél meer.  Benieuwd naar de 

mogelijkheden binnen uw onderneming? Aarzel 
niet en neem vrijblijvend contact met ons op voor 

het juiste advies op maat. 

Als 2 super gemotiveerde food-specialisten de 
krachten bundelen, dan kan u daar alleen maar 
de vruchten van plukken! Deze samenwerking 
zal er voor zorgen dat u een nog ruimere keuze 
heeft en zonder al te veel moeite kan uitproberen, 
innoveren en personaliseren.

Marion Van Zon Robbie Wils
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SUPER
DEAL!

Tomatenblokjes 
2,6 kg - Elvea 

art. 17711 van 3,60 nu 3,15

Tomaten gepeld
3 liter - Elvea 

art. 4125 van 3,66 nu 3,15

2.99

2.99 Tomatenpulp 
10 kg aseptische zak 
Elvea 
art. 17092 van 16,37 nu 14,37

13.65

Tomato frito 
2 liter - Heinz 
art. 55675 van 6,43 nu 5,67

5.39

Tomatenblokjes 
2,52 kg blik - Heinz 
art. 64423 van 3,34 nu 2,83

2.69

Tomatenpulp brix 
6/7 2,5 kg blik - Elvea 
art. 17712 van 3,78 nu 3,32

3.15

Tomatenpulp basilicum/olijfolie 
2,5 kg Elvea 
art. 54081 van 5,70 nu 4,73

4.49

Tomatenblokjes 
6 x 400 g - Elvea 
art. 46205 van 10,02 nu 8,94

8.49
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SUPER
DEAL!

Jalapeño groene  
pepers schijven

2,75 kg 
art. 64549 van 7,03 nu 4,94

4.69

Ananas 
6 x 3/4 liter 10 schijfjes sap  
Tropical Gold Dole 
art. 15602 van 9,52 nu 8,73

8.29

Pruimen ontpit 
250 g - Bonner 
art. 1903 van 2,82 nu 2,37

2.25

Rozijnen blauw 
250 g - Bonner 
art. 1906 van 2,54 nu 2,05

1.95

Rozijnen 
250 g golden - Bonner 
art. 5801 van 2,80 nu 2,37

2.25

Lychees op siroop 
567 g - Avila 
art. 50835 van 1,98 nu 1,67

1.59

Crab albatros 100% vlees 
3 x 800 g 
art. 6525 van 20,31 nu 18,20

17.29

Pizzasaus 
10/12 gekruid 4 kg - First State 
art. 55772 van 5,19 nu 4,37

4.15
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Citroen 
art. 68626 nu 10,26

9.75

Platte peterselie 
bussel 
art. 29583 nu 1,04

0.99

Rucola 
schaal 125 g 
art. 31296 nu 1,10

1.05

Peterselie gehakt 
100 g 
art. 31300 nu 1,10

1.05

Citroengras 
100 g 
art. 34535 nu 2,37

2.25

Limoenen 
art. 3934 nu 14,68

13.95

Bosuitjes 
bussel 
art. 3954 nu 1,04

0.99

Gele biet gegaard 
300 g 
art. 68485 nu 2,83

2.69

Rode biet gegaard 
300 g 
art. 68486 nu 2,83

2.69

Per krat van 40 stuks Per krat van 48 stuks
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Kirby Zoons, zaakvoerder van Bistro Stop in Maasmechelen. Een 
plek waar iedereen welkom is, gelegen op het kruispunt van de rijksweg met 
de Gouverneur Verwilghenlaan, gemakkelijk bereikbaar en met een ruime 
parking voor de deur. Ook truckers kunnen eenvoudig een tussenstop bij 
ons maken. Vanaf 9 uur kan je bij ons terecht voor een lekker tasje koffie of 
een ontbijt. Wij bieden tot 11 uur zowel grote als kleine ontbijten aan. Wist je 
dat je bij ons het spek en ei in een pannetje geserveerd krijgt zodat je met 
het vers gemaakte zwarte brood nog heerlijk kan soppen? 
Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid en hebben ook wij onszelf 
moeten omschakelen naar enkel take-away. Gelukkig staat op onze kaart 
een enorme keuze aan broodjes, voor elk wat wils. Onze hamburgers 
worden elke dag vers gemaakt. Al onze broodjes worden rijkelijk gevuld en 
zijn steeds voorzien van verse en kwalitatief uitstekende  producten. Bij ons 
zijn er ook croque’s, pasta’s en salades verkrijgbaar. Wil je je verwarmen 
met een lekker tasje van vers gemalen koffie in een take-away beker? Ook 
dat kan. Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan zeker langs. Voor het 
gemak kun je vooraf onze menukaart alvast online bekijken. Heb je weinig 
tijd? Bestel en wij leggen het voor je klaar! 

Motivatie
Deze is één van de absolute toppers in ons gamma: een broodje bestaat uit 
een perfect afgebakken baguette, belegd met huisbereide Tzatziki, krakend 
verse sla, lekkere tomaatjes, rode ajuin en heerlijk, lekker gekruide krokant 
gebakken kip.

Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Davy, al tien jaar gepassioneerd uitbater van Manja broodjes in 
Beringen. De naam Manja komt van het mooie mijnverleden dat Beringen 
kent. Het avontuur in de horeca begon tien jaar geleden toen ik op zoek 
ging naar een nieuwe uitdaging. Met mijn stoute schoenen aan wandelde ik 
Manja binnen -ik wist dat de zaak nog maar een paar maanden open was- en 
ik kende de uitbaatster eigenlijk niet. We gingen in gesprek en de woorden 
potentieel, uitdagingen, ondernemen, risico’s, horeca en investeren vielen 
mij in goede smaak. Na een maand kon ik mij mede-eigenaar noemen, 
samen bouwden we Manja uit tot wat het nu is. Ergens halfweg zijn we zelfs 
naar een veel groter pand verhuisd, 45 zitplaatsen binnen en een 25 op 
het terras, een grotere keuken en meer werkplaats voor onszelf. Wat ook 
belangrijk is -en daar is geen weg naast- dagverse en eerlijke producten. 
Manja is uitgegroeid tot een hecht team van 2 ‘smeersters’, 3 chauffeurs die 
uitleveren en een geweldige keukenhulp. Een bijzonder uitgebreide kaart 
met broodjes, burgers, wraps, pasta’s, soep en slaatjes, aangevuld met 
schotels voor vergaderingen en feestjes. Ik kan zeggen dat iedereen bij ons 
wel iets vindt naar zijn of haar goesting!

Motivatie
Uit de suggesties wil ik graag onze Buffalo Bill voorstellen. We beginnen 
met een sky bun, dat is een zacht wit broodje met zaadjes en die bottom én 
top een laagje pittige bbq saus krijgt. Knapperig verse ijsbergsla en sappige 
tomatenschijfjes vormen al een kleurrijk bed voor de krokant gebakken kip, 
die dan nog eens gedecoreerd wordt met spek, gekookt ei en Bicky ajuin. 
Deze topper is één van de vele variaties binnen onze Manja broodjes familie.

Chef Chef 
Kirby Zoons Davy Rayen 

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

de beste vinden.
Hoe stemmen? Bezoek dan onze Facebook pagina, like Horeca Van Zon en stem mee…  

De winnaar krijgt een leuke attentie. In december 2021 stemmen we voor ‘the best of the battles’

BATTLE 1 Het beste warm belegd broodje

Bistro STOP - Rijksweg 246, 3630 Maasmechelen Broodjes Manja - Geiteling 11, 3580 Beringen

of the 
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Mozzarella sneetjes
40 x 25 g (emmer) - Galbani 
art. 50539 van 12,39 nu 10,52

9.99

Gemalen parmesan 
1 kg - Galbani 
art. 54941 van 11,99 nu 10,09

9.59

Roomkaas tartimalin 18% 
1 kg - Président 
art. 55401 van 7,21 nu 6,09

5.79

Panini voorgegrild wit 
27 cm 50 x 125 g - Dauphine 3802 
art. 33865 van 19,74 nu 16,26

15.45

Ambachtelijke botercroissant 
voorgerezen recht 60 x 70 g - Dauphine 4154 
art. 42406 van 31,82 nu 25,95

24.65

Chocolade drops puur 
4 kg - DV Foods 
art. 41918 van 29,04 nu 27,84

26.45

Dome chocolade feuilletine 
12 x 89 g - Banquet d’Or B438 
art. 30815 van 21,33 nu 19,11

18.15

Dome framboos 
12 x 83 g - Banquet d’Or B439 
art. 30816 van 20,54 nu 18,41

17.49

Mixed box mignardises 
108 stuks - Banquet d’Or MB24 
art. 44774 van 38,17 nu 33,25

31.59

vers
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Koffiekoekjes box 
365 stuks + gratis koffielepels - Lotus 
art. 53528 van 38,59 nu 36,79

34.95

Mini madeleine 
60 stuks - Lotus 
art. 64012 van 8,71 nu 7,84

7.45

Appelstrudel 
10 x 100 g Ter Vesten - Ovi 
art. 54435 van 6,48 nu 5,78

5.49

Chips
20 x 40 g - Lays

Super salt ‘n pepper 
 art. 24884 

Tomato ketchup 
art. 23463 

Naturel 
art. 24865

Paprika
art. 24883

Classic burger   
art. 41189 

van 10,27 nu 8,79

8.35

Paprika 
art. 33605

Cocktail
art. 33781

Barbecue 
art. 33782

Hot sweet chili 
art. 34621

van 2,73 nu 2,09

1.99

Crac a nut
200 g - Duyvis 

8 gratis koffielepels
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Hinch Peated Single Malt
Herkomst: Ierland
Alcoholpercentage: 43% 
art. 68438 van 33,46 nu 31,57

29.99

Paul John Nirvana
Herkomst: India 
Alcoholpercentage: 43% 
art. 63303 van 27,35 nu 26,26

24.95

BIJZONDERE WHISKY’S UIT ONS GAMMA
Productinspiratie

Februari kan toch zo kil en koud zijn. Of grijs en regenachtig. Of donker en stormachtig. En Covid voegt ook 
al niets lekkers toe. Of toch wel misschien. Want als we dan tóch binnen moeten zitten… Juist. We doen al 
maandenlang ‘anders dan anders’, nietwaar? Dus pakken we deze maand eens uit met een paar andere 
whisk(e)y’s dan -jawel- anders. En zo is februari toch niet zo lelijk als het lijkt. Cheers!

Paul John Nirvana is een 
single malt whisky afkomstig 
uit Goa, India. Dit distillaat is 
mooi amber van kleur en bevat 
een rijk aroma met een vleugje 
bourbon om de reukzintuigen 
te prikkelen. Een zoete 
ondertoon van vruchtencake en 
karamelpudding volgt. De mond 
heeft eveneens een aangename 
zoete start al lijkt deze meer 
op ouderwetse honing. Een 
licht zoutige moutsmaak en 
een golf van romige vanille 
roept de eveneens met honing 
ondergedompelde afdronk in. 
Nirvana is een fijne, zachte 
whisky voor beginners én 

gevorderden.

Hinch Peated single malt is 
zoals de naam reeds prijsgeeft 
een ‘peated’ single malt. Deze 
heerlijke goudkleurige whiskey 
is afkomstig uit Ierland en 
is driemaal gedistilleerd uit 
gemout gerst dat eerst gerookt 
wordt met veen. Hierdoor 
ontstaat een opvallend aroma 
van zoete teer met rookachtige 
houttonen. In de smaak is 
onmiddellijk een sterke hint 
van turf waarneembaar, samen 
met een vleug van zoethout 
die lang aanhoudt terwijl de 
turf langzaam wegtrekt. Hinch 
Peated Single Malt is een 
whiskey voor iemand die in is 
voor een bescheiden, doch 

smakelijke ‘bite’.
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Braeckman Single Malt
Herkomst: België
Alcoholpercentage: 46% 
art. 67371 van 64,52 nu 61,00

57.95

Sazerac Rye Whiskey
Herkomst: Verenigde Staten
Alcoholpercentage: 45% 
art. 64763 van 44,77 nu 42,05

39.95

Nikka Taketsuru Pure Malt
Herkomst: Japan
Alcoholpercentage: 43% 
art. 67693 van 49,32 nu 47,32

44.95

Sazerac Rye is vernoemd naar 
het Sazerac Coffee House 
in New Orleans, Verenigde 
Staten. Op deze historische 
plek ontstond de Sazerac, een 
legendarische cocktail met 
absinthe, Peychaud bitters en 
een rye whiskey. De rye geeft 
een kruidige, doch fruitige neus 
met tonen van gember, peper 
en sinaasappelschil. De smaak 
is vol, zoet, fruitig en kruidig. 
De afdronk is middellang en 
geeft nuances van peper, citrus 
en donkere chocolade prijs. 
Sazerac Rye heeft al meer dan 
50 medailles gewonnen en is 
een must voor elke fan van 

Amerikaanse whiskey!

Nikka Taketsuru Pure Malt is een 
mix van verschillende malts welke 
tien jaar in verschillende soorten 
vaten van eik gerijpt hebben in de 
twee distilleerderijen van Nikka, 
Yoichi en Miyagikyo. Een hoog 
percentage van Miyagikyo mout 
geeft een fris fruitig karakter, 
vergezeld door volwassen 
aroma’s die aan sherry doen 
denken. In de neus ontdekt u 
versgeperst sap, wit fruit, perziken 
en rijpe druiven. De mond geeft 
aroma’s van koffie, zoethout en 
wat tabak vrij, gechaperonneerd 
door enkele turfachtige tonen. De 
afdronk is lang met extracten van 
zoethout, eucalyptus en een fijne 
bitterheid. Nikka Taketsuru Pure 
Malt is voor genieters die van 
complex en toch elegant houden.

Braeckman single malt rijpte tien 
jaar op een geselecteerd first-fill 
Bourbon vat. Filip Braeckman 
koos zélf dit vat uit vanwege 
het uitgebalanceerde karakter 
van het eikenhout welke 
heerlijk combineert met het 
moutige karakter van zijn eigen 
brouwsel. De kruidige toon van 
de mix uit rogge en mout wordt 
zachter dankzij het zoetje van 
de vanille, meegekregen door 
het geduld -tien jaar is niet niks- 
op het Bourbon vat. De finish 
is middellang met een subtiele 
kruidigheid. Vanille, eikenhout 
en fruitige schakeringen vullen 
elkaar perfect aan en doen dit 
meesterwerkje langzaam en 
zalig wegglijden. Breackman 
Single Malt is een engeltje 
voor elke liefhebber van welke 

whisk(e)y dan ook.
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WIJN
v/d maand

Licht strogeel in het glas geeft de wijn 
onmiddellijk fruitige tonen prijs die aan 
appel, citrus en perzik doen denken. 
Florale extracten van jonge lentebloemen 
ontbreken niet. De mond is elegant en 
fris, met sappige zuren die garant staan 
voor een zomerse, dorstlessende afdronk. 
De wijn kreeg 89 punten mee in het 
toonaangevende wijnmagazine ‘Wine 
Enthusiast’.

Wijn & spijs
Als aperitief maar ook bij voorgerechten, 
een frisse salade, zacht gekruide pasta of 
risotto, gestoomde of gegrilde vis...

Pasqua Villa Borghetti Soave  
Classico 75 cl

art. 37823 van 4,74 nu 4,37

Serveertemperatuur
10 tot 12°C

Drinken
nu - 2023
 

Drinken
nu - 2023

Herkomst  
Veneto, Italië
 
Druiven  
Garganega, Trebbiano di Soave  
en Chardonnay

Een levendige robijnrode kleur biedt 
een voorbode van een fruitige neus met 
herkenbare tonen van bessen, Morello 
kersen en bescheiden geuren van 
specerijen en kaneel. Dezelfde fruitigheid 
komt terug in de mond, aangevuld met 
een fijne zuurgraad en zachte tannines 
die een plezierige afdronk waarborgen. 
Deze wijn mag licht gekoeld gedronken 
worden.

Wijn & spijs
Zuiderse voorgerechten, witvlees, 
pizza en pasta, vissoepen of 
stoofvleesgerechten...

Pasqua Villa Borghetti Bardolino 
Classico 75 cl

art. 37826 van 4,86 nu 4,05

Serveertemperatuur
14 tot 16°C

Herkomst  
Veneto, Italië
 
Druiven  
Corvina, Rondinella en Molinara

4.15 3.85

nieuw

Wijnbier Bienne 
Dit aperitiefbier is een blend van 
Stanneman Blond en Spaanse roséwijn 
uit de steek van Navarra. Blenden is niet 
zo eenvoudig als het lijkt, maar in dit 
bier is het evenwicht tussen wijn en bier 
absoluut geslaagd. Aroma’s van abrikoos 
en rabarber in de neus, met accenten 
van tropisch fruit die afkomstig zijn van 
de hopsoorten Mosaic en Cascade, 
mooi aangevuld met een zachtzure toets 
in de smaak.   

• Fruitig 
• Hoppig
• Alcohol 10%
• Lichtroze kleur 
• Gebotteld op flessen van 75cl

Kenmerken

Wijnbier Bienne 
75 cl 

art. 67145 van 7,90 nu 7,53

7.15
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Pasqua Villa Borghetti 
Lapasso Puglia 75 cl

Herkomst: Puglia, Italië 
art. 59292 nu 4,69

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 3.71 per fles 

Pasqua Villa Borghetti 
Valpolicella Classico 75 cl 

Herkomst: Veneto, Italië 
art. 37828 nu 6,96

dat is 5.51 per fles 

dat is 7.05 per fles 

Pasqua Villa Borghetti 
Valpolicella Ripasso 75 cl 

Herkomst: Veneto, Italië 
art. 37832 nu 8,90

Brise de France 25 cl
Herkomst: Languedoc, Frankrijk

Chardonnay
art. 52604 nu 1,65

Merlot 
art. 52605 nu 1,65

Grenache/Syrah Rosé  
art. 52606 nu 1,65 *actie geldig per soort

12 HALEN
11 BETALEN*

dat is 1.43 per flesje 
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Grenache/Syrah Rosé 
art. 63708 van 4,33 nu 3,84

Chardonnay 
art. 31430 van 4,41 nu 3,84

3.65

Merlot 
art. 31433 van 4,27 nu 3,84

Brise de France - 75 cl
Herkomst: Languedoc, Frankrijk

Bonne Nouvelle - 75 cl
Herkomst: Frankrijk

Fine Bulles 0% Alcohol 
art. 65964 van 5,23 nu 4,89

4.65

Merlot 0% Alcohol
art. 60801 van 4,48 nu 4,16

3.95

Chardonnay 0% Alcohol
art. 60802 van 4,48 nu 4,16

3.95
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Wit/Blanc Sec 
art. 26103

Wit-zoet/Blanc Moelleux 
art. 26096

Rosé 
art. 26199

Rood/Rouge 
art. 26097

3.99

François Dulac VDP - 75 cl
Herkomst: Frankrijk

van 4,58 nu 4,20

Chardonnay
art. 68585

Malbec 
art. 68586

8.59

Altos de Plata - 75 cl
Herkomst: Mendoza, Argentinië 

van 9,56 nu 9,04
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Snackbak 
15 x 8,5 x 3,8 cm 100 stuks - Pubchalk 
art. 57618 van 7,76 nu 7,10

6.75

Snackbak 
12 x 7 x 3,5 cm 100 stuks - Pubchalk 
art. 57628 van 6,73 nu 6,16

5.85

Snackbak conisch groot 
15 x 7 x 3,5 cm 100 stuks - Pubchalk 
art. 62020 van 6,77 nu 6,26

5.95

Koffiebeker karton black & white 
180 ml 100 stuks - Depa 
art. 62730 van 2,25 nu 2,09

1.99

Koffiebeker karton black & white 
250 ml 50 stuks - Depa 
art. 62729 van 1,65 nu 1,53

1.45

Deksel zwart koffiebeker 
70 mm 50 stuks - Depa (59692) 
art. 59691 van 1,01 nu 0,94

0.89

G
R

AT
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Chaudfontaine bruis 
4 x 6 x 50 cl 
art. 16697 nu 13,76 - 13,07

Chaudfontaine 
24 x 33 cl 

art. 16699 nu gratis

2X = Nalu vitaliserende drink 
24 x 25 cl blik 
art. 29647 van 24,67 nu 20,26

19.25

Past op deze koffiebekers!
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Hamburgerbak 
12 x 12 x 10 cm 100 stuks - Pubchalk 
art. 57626 van 15,46 nu 14,15

13.45

Hamburgerbak 
11,5 x 11,5 x 7 cm 100 stuks - Pubchalk 
art. 57627 van 10,51 nu 9,46

8.99

Frietbox karton 
17 x 10 x 16 cm 50 stuks - Pubchalk 
art. 60760 van 14,17 nu 12,89

12.25

Inpakpapier 
30/34 cm 1000 stuks - Pubchalk 
art. 62922 van 25,63 nu 23,10

21.95

Snack envelop 
15 x 15 cm 5 kg - Pubchalk 
art. 62923 van 32,10 nu 29,42

27.95

Servet Favoriet Friet 
1-laags 3000 stuks - Van Zon
art. 67945 nu 59,54

56.55

Draagtas 
25 + 26 x 26 cm 
pp non woven 
100 stuks - Van Zon   
art. 68254 nu 43,25 - 41,09

Draagtas 
40 + 26 x 33 cm 
pp non woven 
100 stuks - Van Zon 
art. 68255 nu 50,91 - 48,36

G
R
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Bedrukte Pet
My kitchen my rules

art. 68625 nu gratis

=
Bedrukte Pet

My kitchen my rules
art. 68625 nu gratis
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Mini pack hygiëne 
conform HACCP 
art. 47741 nu 160,84 - 152,80

G
R
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Elecktrische ijskrabber
art. 68536 nu gratis

GRATIS 
Elecktrische 
ijskrabber bij 
aankoop van het 
MINI PACK HYGIËNE

Informatie over de eleckische ijskrabber: 
•  Verwijdert alle ijs in een handomdraai  

van je wagen
• Makkelijk in gebruik
• Volledig automatisch
• Snel oplaadbaar

1X

1X2X

=

Allesreiniger 
citroen

5 liter 
Mr Proper Professional 

art. 7756 nu 10,30 - 9,79

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 6.52 per pak 

Allesreiniger 
oceaanfris

5 liter
Mr Proper Professional 

art. 9909 nu 10,30 - 9,79

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 6.52 per pak 
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Percolator 10 liter 
enkelwandig RVS 65 kops - Hendi 
art. 15648 van 136,50 nu 105,21

99.95

Bain-marie elektrisch 
eco-line + aftapkraan 
art. 23069 van 112,50 nu 92,58

87.95

Soepketel zwart 
8 liter 23V 435W - Hendi 
art. 51638 van 69,50 nu 57,21

54.35 7.75Kaars highlight refill 
24 stuks - Spaas 
van 9,38 nu 8,16

Transparant
art. 30838 

Grijs
art. 43304

Rood
art. 44736

Geel
art. 44737

Lichtblauw
art. 43302

Lichtgroen
art. 43303
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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 kontant altijd 5% korting
Geleverde orders ontvangen volgende kortingen:
+500 € - 2%
+650 € - 3%
+950 € - 5%

J&R Vlegelsstraat 7
B-3920 Lommel 

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
B-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.

Shop bij www.shopvanzon.be

Tijd te kort?

AFHALING
7 dagen op 7

Afhalen wanneer u het wenst
in één van onze Cash&Carry’s

Registreer eenvoudig met je 
BTW nummer.

1

Kies voor ‘afhaling’ en duid je 
afhaallocatie aan: Beringen, 

Kampenhout of Beerse.

2

Je bestelling zal klaarstaan op het 
door jou gekozen moment.

3

LEVERING
Maandag tem vrijdag

aan huis geleverd
op uw vaste leverdag

Neem contact op via
shop@vanzon.be.

 
Je wordt door ons gecontacteerd 

voor het maken van concrete 
afspraken omtrent je leveringen. 

Op de webshop kies je tijdens het 
bestellen voor ‘levering’. Dit kan

tot 19h de dag voor de 
afgesproken leverdag.

Om leverklant te worden moet je 
onderstaande procedure volgen.

EXPRESS
7 dagen op 7

Zelfde dag geleverd
 Leveringen over heel België  

Registreer eenvoudig met je 
BTW nummer.

1

Bestel voor 12h ‘s middags en kies voor 
onze ’express levering’. Je ontvangt 

dezelfde dag nog je bestelling.

2

Je ontvangt een mail met je factuur 
zodra je bestelling vertrekt. Je 

betaalt met kaart aan de chau�eur.

3


