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NEXT LEVEL SNACKS

• 4 st kipcrokstick XXL (55388)
• Mexicaanse kruiden Isfi (68273)
• 2 el zure room (67864)
• tomatenketchup n°17 passata 

La William (59759)
• 1 limoen (3934)
• 1 avocado Hass bruin (55972)
• enkele jalapeño’s (40293)
• 1 rode ui (3955)
• 1 pijpajuin (3954)
• enkele nacho’s (51735)
• favorietmix (63256)

Ingrediënten
1 De kipcrokken bakken in de friteuse. 2 Een wegwerpspuitzakje vullen met de ketchup en 
dunne lijntjes trekken over de snack. 3 Een wegwerpspuitzakje vullen met de zure room en 
enkele dotjes spuiten op de snack. 4 Verder naar wens afwerken met rode ui, favorietmix, 
enkele nacho’s, pijpajuin, avocado en enkele jalapeño schijfjes. 5 Zeste van limoen raspen, 
Mexicaanse kruiden erover strooien en serveren.

Bereiding

Snackbar recept inspiratie

1 De giandellen bakken in de friteuse. 2 Een wegwerpspuitzakje vullen met de sriracha.  
3 Mayonaise en wasabi mengen tot een zacht groen sausje, vervolgens een wegwerpspuitzakje 
ermee vullen. 4 De 2 sausjes in streepjes aanbrengen op de snack en verder garneren met 
gepekelde gember, pijpajuin, kroepoek, komkommer, rode ui, geroosterde uitjes, enkele kleine 
ringetjes rode peper en verse koriander.

1 De playboys bakken in de friteuse. 2 Twee wegwerpspuitzakjes vullen, een met de 
curryketchup en de andere met de aioli. 3 In de gebakken snack een lijn burger relish 
aanbrengen, gevolgd door dotjes aioli en dunne lijntjes van de curry ketchup. 4 Verder afwerken 
met gebakken uiringen, halve kerstomaatjes, rode uiringen, favorietmix en geroosterde uitjes.

Bereiding

Bereiding

Mexican Kipcrokstick XXL

Oriental Giantdel 

Playboy ‘Very Special’

• 4 giantdellen Van Zon (883)
• ½  rode ui (3955)
• ¼ komkommer (3974)
• enkele blaadjes verse  

koriander (41316)
• 1 rode peper (40013)
• 12 st opak pedis  

kroekoek (51193)
• 1 el geroosterde uitjes (51025)
• 1 pijpajuin (3954)
• 1 kl wasabi (51189)
• 150 ml mayonaise (7624)
• sriracha (43754)
• enkele plakjes gepekelde  

gember (55456)

Ingrediënten

• 4 rode playboys Van Zon (25545)
• burger relish (60373)
• favorietmix (63256)
• 12 uiringen McCain (20370)
• 1 rode ui (3955)
• geroosterde uitjes (51025)
• aioli (64168)
• curryketchup Gouda’s  

Glorie (11119)
• enkele kerstomaatjes (3995)

Ingrediënten
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Kipcrokstick XXL 
36 x 120 g - Van Zon
art. 55388 van 26,60 nu 21,04

19.99

Giantdellen (krokidel) 
20 x 100 g - Van Zon 
art. 883 van 10,26 nu 9,67

9.19

Kipcrokstick 
24 x 80 g Van Zon
art. 62187 van 15,07 nu 13,64

12.96

Vleeskroket 10% 
28 x 100 g - Ad van Geloven 
art. 677 van 11,55 nu 10,41

9.89

Garnaalkroket  
24 x 60 g - Ad van Geloven 
art. 725 van 19,96 nu 17,74

16.85

Zigeunerstick 
25 x 100 g - Mora 
art. 907 van 23,14 nu 21,46

20.39

Picknicker 
24 x 110 g - Mora 
art. 955 van 30,09 nu 28,41

26.99

Kipcorn 
36 x 80 g - Mora 
art. 144 van 29,34 nu 25,22

23.95

Bicky mexicano burger 
24 x 135 g 
art. 66208 van 20,04 nu 17,78

16.89
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SUPER
DEAL!

Mini megamix 
8 soorten 96 stuks  

Buitenhuis 
art. 9020 van 20,11 nu 16,83

15.99

Kipnuggets 
2,4 kg 120 stuks - Buitenhuis 
art. 6571 van 27,84 nu 22,09

20.99

Mini hamburgers met broodjes 
16 x 50 g diepvries - Buitenhuis 
art. 7498 van 10,35 nu 9,78

9.29

Amigo 
16 x 145 g - Ovi 
art. 2358 van 12,99 nu 11,84

11.25

Cervela veka 
20 x 150 g natuur in darm - Ovi 
art. 32652 van 21,19 nu 18,89

17.95

Knakworst frankfurter 
25 x 80 g Big Booby - Ovi 
art. 5434 van 15,78 nu 14,58

13.85

Yankee hotdog 
15 x 80 g blik - Ovi 
art. 58727 van 7,35 nu 6,68

6.35

vers

Frikandel mega-frik 
40 x 100 g - Van Zon 
art. 629 van 9,22 nu 8,41

7.99
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Crocacoq 
24 x 80 g - Vanreusel 
art. 1744 van 18,10 nu 16,83

15.99

Nuggizz 
90 x 22 g - Vanreusel 
art. 31295 van 18,24 nu 16,83

15.99

Chickies krokante kipstaafjes 
incl. doosje 120 x 19 g - Vanreusel 
art. 52931 van 22,55 nu 20,89

19.85

Friet zoete aardappel 
1 kg - Farm Frites 
art. 61592 van 3,98 nu 3,46

3.29

Aardappelpannenkoek 
1,5 kg - Farm Frites 
art. 57093 van 2,42 nu 2,09

1.99
Friet surecrisp 
9 mm 3/8 2,5 kg  
diepvries - Mc Cain 
art. 52730 van 4,69 nu 4,16

3.95

Vet runds  
100% zuiver 
ongeraffineerd
10 kg - Vada 
art. 12 van 15,47 nu 14,20

13.49

VOLUMETOPPERVOLUMETOPPER

Vet runds 
12,5 kg band 
Belgras 
art. 6 van 18,39 nu 17,88

16.99

per pallet van 80 stuks nu 13,67

12.99
per stuk  

per pallet van 60 stuks nu 17,25

16.39
per stuk  

Next level bezorgfriet 
Door hun unieke coating bleef een frietje 
nog nooit zo lang warm en krokant: 20 min. 
in een afgesloten bezorgtas. Uitermate 
geschikt voor bezorging en afhaal!
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Wen Martens en de zaakvoerder van Krox in Meer. Als foodliefhebster 
heb ik altijd een zwak gehad voor alles wat met brood te maken heeft. 
Aangezien met brood véél meer kan, besloot ik om een sprong in het diepe 
te wagen en mijn eigen croque-bar te openen. De naam verraadt het al: 
mijn zaak is gespecialiseerd in heerlijke en gevarieerde croques, van de 
traditionele met ham en kaas tot enkele met onder andere pulled porc. Er 
is zelfs een Mexicaanse croque, al dan niet lekker spicy. Ook vegetariërs 
kunnen hier terecht voor een heerlijke croque met bijvoorbeeld feta en 
gegrilde groenten. Het is altijd al een droom geweest om een eigen croque-
bar te hebben en mensen te kunnen verwennen met lekkere comfortfood. 
Ik ben mijn zaak begonnen nèt voor de 2de lockdown in oktober 2020 en 
Corona gaf me dat extra duwtje om ook in take away te gaan doen. Alle 
‘Krox’ zijn take away te bestellen en worden bereid in onze eigen keuken. 
Ik gebruik zelf samengesteld desembrood, lekker dik gesneden voor een 
voldaan gevoel na de maaltijd. Naast croques maakt Krox ook tal van 
broodjes, salades en home-made burgers. 

Motivatie
Bij Krox hebben we telkens een broodje én een ‘Krox’ van de maand. 
Voor deze maand stel ik u de ‘Chicken Italiano’ voor, een knipoog naar de 
zomer. Het zijn twee snedes desembrood met groene pesto, balsamico, 
pittig gekruide kipfiletreepjes, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en 
lekkere gesmolten mozzarella. Kom de ‘Chicken Italiano’ en alle andere 
varianten ontdekken en laat je verassen door vele smaaksensaties.

Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Peggy de Busser en zaakvoerder van Plein 15, een eethuisje/ijssalon 
op het Kerkplein in Oevel. In maart 2019 heb ik deze zaak (voorheen ‘In 
den Hemel / ’t Hemels huisje’) overgenomen. Ik ben al heel mijn leven 
actief in de horeca. Als prille twintiger baatte ik een aantal jaren een café 
in Oevel uit. Daarna heb ik vele jaren gewerkt bij De Smaakmakers -een 
traiteur- en BBQspecialist in Sint Jozef Olen. Alle vaardigheden die ik in de 
loop der jaren heb opgepikt komen nu uiteraard goed van pas. Bij Plein 15 
verwennen we onze klanten graag met een tamelijk uitgebreide menukaart: 
verse salades, allerhande originele croques, pasta’s, superlekkere burgers 
en vidé, allemaal huisbereid. Elke maand werken we steevast met nieuwe 
suggesties. Tijdens de eerste lockdown zijn we vrij snel overgeschakeld 
naar take away, telkens op vrijdag en zaterdag. En we hadden écht wel 
geluk: door het goede weer konden we ook als ijssalon onze ijsjes aan 
de man brengen. Één keer per maand doen we een grote ‘take away 
hamburgeravond’ en op speciale dagen zoals Moederdag, Vaderdag en 
Valentijn levert Plein 15 mooie ontbijtboxen aan huis, een groot succes.

Motivatie
We hebben gekozen voor onze croque van het huis, de croque Plein 15. 
Twee dikke snedes volkoren desem, heerlijk ambachtelijk brood dat we laten 
bakken bij een lokale bakker in ons dorp. Beleggen doen we met pesto, 
rucola, zongedroogde tomaatjes, mozzarella, gerookte ham en een dubbel 
spiegelei bovenop. Met daarbij een lekker fris slaatje is dit zeker een bordje 
vol.

Chef Chef 
Wen Martens Peggy De Busser

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

vinden. In december 2021 stemmen we voor ‘the best of the battles’

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

BATTLE 2 De Origineelste Croque

Krox - Meerseweg 42b, 2321 Meer (Hoogstraten) Plein 15 - Sint-Michielsstraat 15, 2260 Oevel (Westerlo)

of the 
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Dressing zoet 
10 liter Louisiana geel 
art. 1329 van 24,41 nu 21,04

19.99

Dressing zuur 
10 liter Louisiana blauw 
art. 1330 van 24,11 nu 21,04

19.99

Vinaigrette bieslook 
2 liter - Risso 
art. 1673 van 9,11 nu 7,36

6.99

Mayonaise 
10 liter - Vandemoortele 
art. 1364 van 31,00 nu 25,88

24.59

Samuraisaus  
3 liter - Vleminckx 
art. 1554 nu 14,49

3X G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  

Andalouse 
3 liter - Vleminckx 

art. 1492 nu gratis

=

Cocktailsaus 
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12434 van 12,23 nu 10,52

9.99

Andalouse 
2 liter - Devos Lemmens 
art. 16612 van 12,23 nu 10,52

9.99

Samuraisaus 
2 liter - Devos Lemmens 
art. 50554 van 12,08 nu 10,52

9.99
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Chinese currysaus 
2 liter - Manna 
art. 64793 van 6,07 nu 5,25

4.99

Bicky dressing 
tube 880 g 
art. 812 van 4,72 nu 4,20

3.99

Bicky hotsaus 
tube 840 g 
art. 815 van 3,69 nu 3,36

3.19

Bicky ketchup 
tube 900 g 
art. 818 van 4,32 nu 3,88

3.69

Bicky bomber dressing 
tube 2,5 kg 
art. 43067 van 13,68 nu 12,20

11.59

Bicky bomber ketchup 
tube 2,7 kg 
art. 43068 van 11,75 nu 10,52

9.99

Bicky bomber hot sauce 
2,8 kg 
art. 43069 van 11,24 nu 10,09

9.59

Barbecuesaus 
1 liter tube - Manna 
art. 31984 nu 4,49

Cocktailsaus 
1 liter tube - Manna 
art. 32378 nu 4,25

=
Mayonaise 

1 liter tube Manna 
art. 32383 nu gratis

G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  

+ 1X2X
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Goulash 
850 g - Coertjens 
art. 1105 van 7,22 nu 6,83

6.49

Goulash 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1107 van 21,13 nu 19,99

18.99

Goulash runds 
850 g - Coertjens 
art. 21034 van 7,33 nu 6,83

6.49

Goulash runds 
2,7 kg - Coertjens 
art. 21035 van 22,36 nu 21,00

19.95

Vide vulling 
850 g - Coertjens 
art. 1123 van 5,75 nu 5,57

5.29

Vidé vulling 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1124 van 18,41 nu 17,42

16.55

Babi pangang 
850 g blik - Coertjens 
art. 67168 van 8,00 nu 7,53

7.15

SUPER
DEAL!

Bolognaise saus 
3,2 kg - Traiteur Pierrot 
art. 21023 van 18,51 nu 16,83

15.99

vers
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SUPER
DEAL!

Gamba black tiger Hoso 
16/20 1 kg diepvries  

Fisker Original 
art. 57939 van 9,62 nu 7,84

7.45

Gamba black tiger Hoso 
13/15 1 kg diepvries 

Fisker Original 
art. 57938 van 12,18 nu 9,84

9.35

Scampi gepeld black tiger 
real count 16/20 1 kg diepvries  
Fisker premium 
art. 57888 van 13,70 nu 12,47

11.85

Tonijnsteak vacuüm 
1 kg - Fisker Original 
art. 57946 van 10,87 nu 9,36

8.89

Pangasius filet 
1 kg diepvries - Fisker Original 
art. 57947 van 3,89 nu 3,15

2.99

Lekkerbek filet 
2,5 kg - Buitenhuis 
art. 2155 van 32,61 nu 30,20

28.69

Kokosmelk 
400 ml blik - Gotan 
art. 52290 van 1,98 nu 1,78

1.69

Margarine vloeibaar
0,9 liter met butter flavour - Phase 
art. 7560 van 5,09 nu 4,68

4.45
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Lasagna vegitariana 
2,4 kg - Altoni 
art. 50621 van 18,93 nu 16,47

15.65

Lasagna bolognaise 
2,4 kg - Altoni 
art. 50622 van 19,73 nu 17,21

16.35

Lasagna bolognaise alle crema 
2,4 kg - Altoni 
art. 53742 van 21,12 nu 18,37

17.45

Lasagna zalm spinazie 
2,4 kg - Altoni 
art. 61327 van 26,64 nu 23,11

21.95

Lasagna geitenkaas 
500 g - Delimeal 
art. 54465 van 4,58 nu 3,88

3.69

Spinazie 
art. 41765

Wortel
art. 41458 

van 8,48 nu 7,32

6.95

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Dag beste lezer! Ik ben Peter Rutten en 
woon samen met Kristel en mijn twee 
kinderen in Peer. Met onze kroost -Cas 
(10) en Zoë (19)- hebben we onze handjes 
vol. Iets wat we in het geheel niet erg 
vinden, het tegendeel! Tussen de kids 
door vinden Kristel en ik nog genoeg tijd 
voor onze hobby’s. Zo ben ik veel met 
sport bezig en doe ik aan lopen, fietsen 
en sla ik regelmatig een balletje padel of 
tennis. 
 

Wat is je functie en wat houdt 
deze in?
In Hamont was ik actief in het magazijn, 
maar sinds we verhuisd zijn naar Lommel 
ben ik op een andere functie gesprongen. 
Ik maak nu deel uit van het team 
‘Ontvangst’ van het distributiecentrum en 
verwelkom de leveranciers aan de balie 
met een -uiteraard- zonnige glimlach. Die 
glimlach maakt overigens vaak veel goed, 
want als de chauffeur Franstalig is krijgt 
‘ie antwoord in ‘Frans’ met veel haar op. 
Mijn collega’s en ik zorgen vervolgens 
voor alle benodigde administratie rond de 
betreffende levering, een heuse dagtaak in 
zo’n groot magazijn.
 

Hoe lang werk je bij Horeca Van 
Zon?
In 2005 wandelde ik voor het eerst 
Van Zon in Hamont binnen. Tot op de 
dag van vandaag werk ik nog altijd 
met volle goesting voor de familie. De 
verhuis naar Lommel was enorm leuk 
om mee te maken. Verkassen van 
een wat verouderde loods naar een 
hypermoderne vestiging wat verderop 
had iets spannends! Het was tevens een 
migratie van een mannenmagazijn met 
mannenpraat naar een bureau met toffe 
vrouwen vol vrouwenpraat. Al na slechts 
enkele weken Lommel weet ik alles -maar 
dan ook álles- over de schoonste kleedjes, 
de mooiste man van het bedrijf, welke 
mascara er níet uitloopt als het regent én 
wat er vanavond gegeten wordt…
 

Wat vind je fijn aan je job?
Het toffe aan deze job is dat ik met veel 
mensen in contact kom. Leveranciers, 
magazijniers, de administratie… Het kan 
soms hectisch zijn, maar we klaren de klus 
toch elke keer opnieuw. Bovendien werk 
ik van 6u  tot 14u en heb ik ’s middags dus 
nog alle tijd om de kleine eens van school 
te halen of om weer eens wat kilometers 
op de fiets te scoren.
 

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Ik sluit graag af met jullie allemaal veel 
goede moed te wensen in deze moeilijke 
tijd. Het einde van deze bizarre periode 
komt eraan, zoveel is al zeker. En ik weet 
wat ík ga doen als de boel weer open 
mag. Hetzelfde als u… Knallen!

we are zonnetjes

Peter Rutten
Ontvangst goederen

vers

vers vers

vers vers

Puree 
2 kg - Kelderman
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BUTCHER’S CHOICE
Belgisch grasgevoerd kalfsvlees, 
het perfecte stuk voor een 
lekkere vitello tonnato.

Danny Lemmens
Productie-Chef

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

12.99
Per kg
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Eendenfilet canard 
vacuum - ca. 350 g - Frankrijk
art. 35605 nu 12,73

12.09
Per kg

Uruguay grainfed entrecote 
vacuum - ca. 1 kg - Uruguay
art. 45142 nu 21,05

19.99
Per kg

Braziliaanse zesrib 
vacuum - ca. 1,5 kg - Brazilië
art. 39627 nu 13,47

12.79
Per kg

kant en klaar voor 
heerlijke belegde 

broodjes

Broodjescarpaccio runds 
apart ingevroren - 4 x 5 x 50 g - Nederland
art. 53278 nu 16,84

15.99
Per st

Topkwaliteit vegan, 
nu blijvend in prijs 

verlaagd!

Fry’s Traditional vegan burger
apart ingevroren - 4 x 80 g - UK
art. 63548 nu 3,57

3.39
Per st

Lamskroon lange snit
ingevroren - 2 x ca. 500 g - Nieuw-Zeeland
art. 514 nu 16,84

15.99
Per kg
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1,5 mm

Ontbijtspek gerookt 
atmosferisch verpakt - 6 x 10 st - België
art. 37666 nu 11,36

10.79
Per kg

Bourgondische ham 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 54662 nu 5,26

4.99
Per st

Breydel koekje kaas 
vacuum - 300 g - België
art. 42361 nu 3,68

3.49
Per st

Breydel koekje mosterd 
vacuum - 300 g - België
art. 68428 nu 3,15

2.99
Per st

Beenhouwers cervela bruin 
vacuum - 10 x 180 g - België
art. 62110 nu 6,84

subliem 
gerijpte licht 
pittige kaas

Pecorino rosso 1/2 
vacuum - ca. 500 g - Italië
art. 45340 nu 15,78

14.99
Per kg

6.49
Per st
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Kempische witte worst 
atmosferisch verpakt - 6 x 100 g - België
art. 63352 nu 4,20

3.99
Per st

Mijnwerkerspek gezouten 
atmosferisch verpakt - 20 st - België
art. 38325 nu 8,63

8.19
Per kg

Slavinken 
atmosferisch verpakt - België

12 x ca. 160 g
art. 33563 nu 9,47

op maat
art. 57806 nu 9,47

8.99
Per kg

licht gezouten haasje 
met een Oosterse 

marinade

Varkenshaasje Oriental 
vacuum - ca. 700 g - België
art. 62868 nu 11,57

10.99
Per kg

Horeca kipfilet 
vacuum - 2,5 kg - Polen
art. 49248 nu 3,99

Kipgehakt 100% 
atmosferisch verpakt - ca. 3 kg 
België
art. 33547 nu 5,26

Per kg
4.99

Per kg3.79
Per kg
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IDEAAL 
VOOR 

TAKE-AWAY

 
FOOD
SHARING

VERPAKKINGEN

TE GEBRUIKEN VOOR

TAKE-AWAY TAPAS APERITIEF DESSERTS

en vee l mee r...en vee l mee r...
www.versconcepten.com
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U kan deze bakjes presenteren in het houten vers plateau, dit plateau kan u in bruikleen 
meegeven aan uw klant.

Artikelnr. Benaming Verpakking Prijs

TAPLA001 Vers plateau (hout) voor 6 bakjes (770x290x45mm) 2 stuks €78.99

TAPLA002 Vers plateau (hout) voor 9 bakjes (1135x290x45mm) per stuk €42.50

TAPLA003 Vers plateau (hout) voor 12 bakjes (1500x290x45mm) per stuk €45.00

 
VERS
PLATEAU

 
VAKS
1

 
VAKS
3

 
VAKS
6

Artikelnr. Benaming Verpakking Promoprijs

TAPLA010 Foodsharing 1-vaks inclusief deksels (250x120x30mm) 50 stuks €21.35

TAPLA013 Foodsharing 2-vaks inclusief deksels (250x120x30mm) 50 stuks €21.35

TAPLA012 Foodsharing 3-vaks inclusief deksels (250x120x30mm) 50 stuks €21.35

TAPLA011 Foodsharing 6-vaks inclusief deksels (250x120x30mm) 50 stuks €21.35

Sticker ‘TapaTapa’
Ø 50 mm 1000 stuks/rol
art. STTAPA

30.00
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Groene pepersaus 
1,2 kg - Knorr 
art. 17253 van 22,59 nu 20,68

19.65

Vleesjus 
1,43 kg - Knorr 
art. 17254 van 32,10 nu 30,05

28.55

Mix voor ragout 
1,44 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 17256 van 18,89 nu 16,83

15.99

Maizena express wit 
1 kg - Knorr 
art. 1896 van 7,62 nu 7,15

6.79

Bruine fond pasta 
1 kg - Knorr 
art. 284 van 20,04 nu 18,30

17.39

Blanke roux 
1 kg - Knorr 
art. 295 van 9,27 nu 8,26

7.85

Peperroomsaus 
1 liter - Knorr Garde d’Or 
art. 303 van 6,16 nu 5,46

5.19

Demi glace 
1 liter - Knorr Professional 
art. 6183 van 5,68 nu 4,89

4.65

Gourmet champignonsaus 
1 kg - Knorr 
art. 4906 van 19,61 nu 18,41

17.49
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Tomatino 
BIB 3 kg - Collezione Italiana 
art. 23015 van 11,08 nu 9,46

8.99

Bearnaisesaus 
2,7 kg - Calve 
art. 34071 van 13,68 nu 11,88

11.29

Vleesbouillon pasta 
1,5 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 343 van 31,35 nu 27,88

26.49

Visbouillon poeder 
850 g - Knorr 
art. 41618 van 16,91 nu 15,42

14.65

Soep superieur Bretonse vis 
1,1 kg - Knorr 
art. 44141 van 18,62 nu 16,83

15.99

Tagliatelle 
3 kg Collezione Italiana - Knorr 
art. 6582 van 15,97 nu 14,68

13.95

Soep superieur  
bloemkool-broccoli 
850 g - Knorr 
art. 66274 van 15,21 nu 13,53

12.85

Capellini 
3 kg Collezione Italiana - Knorr 
art. 7299 van 8,20 nu 7,53

7.15

Primerba bouquet all Italiana 
340 g pet - Knorr 
art. 9369 van 11,75 nu 10,52

9.99
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Bereiding droge methode
Snijd de groenten die je gaat fermenteren in reepjes 
of rasp ze fijn. Kneed de groente met 2% zout op hun 
volledige gewicht in een grote slakom. Door het zout en 
het kneden komt er vocht vrij. Doe de groente in de glazen 
pot en druk heel stevig aan. Zorg dat de groente volledig 
ondergedompeld zijn in hun vocht. Plaats bovenop de 
groente een blad of schil van de groente als afdeklaagje. 
Hierop plaats je het gewicht. Sluit de pot goed af en plaats 
hem in een ruimte met een temperatuur tussen 18 en 21°C. 
Na drie weken heb je lichtzure, knapperige groenten. Bewaar 
ze in de koelkast en geniet er minstens nog een jaar van.

Bereiding natte methode
Snijd de groenten in stukken (blokjes, reepjes, plakjes). 
Voeg zelf zout water (pekel) toe. Voeg 5% zout toe aan de 
hoeveelheid water (voor 1 liter pekel is dat 50 g zout). Plaats 
de groente in een glazen pot, voeg de pekel toe tot alles 
onder staat. Om drijvende stukken groente te voorkomen, 
dek je alles af met een blad, schil of nerf van een groente. 
Hierop plaats je een gewicht. Sluit de pot en wacht 3 weken. 
Je kan de pickles in de koelkast minstens een jaar bewaren.

GROENTEN FERMENTEREN
Productinspiratie

Fermenteren is een oude voedselbewaarmethode die helemaal terug van weggeweest is. Het is een origineel alternatief voor de koelkast 
en is een bron van gezonde bacteriën, ofwel natuurlijke probiotica. Zelfs na maanden in een pot is gefermenteerde voeding overheerlijk. 

Groenten fermenteren doen we met de hulp van bacteriën. Op de buitenkant van alle groenten zijn altijd goede bacteriën 
(melkzuurbacteriën) en slechte bacteriën (pathogenen) aanwezig. Het zijn de melkzuurbacteriën die het fermentatieproces in gang zetten. 
Bij fermenteren ga je dus een milieu creëren waarin deze bacteriën zich opperbest voelen en zich daardoor volop gaan vermenigvuldigen. 
Melkzuurbacteriën leven van de suikers van de groenten. Ze houden niet van zuurstof hebben het graag warm. We dompelen daarom 
de groenten volledig onder in een vochtige en dus zuurstofloze omgeving bij kamertemperatuur (tussen 18 en 21°C). Om de suikers van 
de groenten toegankelijk te maken voor de melkzuurbacteriën, voegen we zout toe. Zout breekt de structuur en verteert als het ware de 
groenten voor de melkzuurbacteriën. Er zijn twee basismethodes om groenten te fermenteren: de droge en de natte methode. De droge 
methode noemt men ook wel de ‘zuurkoolmethode’ omdat het de manier is waarop zuurkool wordt gemaakt. De natte methode noemen 
we ook wel de ‘picklemethode’ omdat het de manier is waarop echte pickles (gepekelde groenten) worden gemaakt.

Wat heb je nodig?
Een schone glazen bokaal of weckpot, ongeraffineerd zeezout, een gewichtje (zoals een steen of een borrelglaasje) en uiteraard de groenten.

1  Rodekool met korianderzaad en kardemom
2  Wittekool met mosterdzaad en steranijs, 
3  Rode biet met kaneel, kruidnagel, steranijs en laurier

1 Ajuinringen met tijm en mosterdzaad
2 Mini maïs met kurkuma
3 Puntpaprika’s met witte peper, steranijs, kruidnagel en laurier
4 Miniworteltjes met verse gember
5 Venkel, komkommer, rode ui met verse dille en kruidnagel
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Groenten opleggen is een populaire bewaarmethode. Hiervoor gebruik je ook een weckpot. In dit geval wordt er gewerkt met azijn waar 
al dan niet extra aromaten aan worden toegevoegd. De basistechniek is simpel. Zorg voor zuivere gesteriliseerde weckbokalen. Vul de 
bokalen met de groente(n) die je wil opleggen. Om extra smaak te geven kunnen aromaten, kruiden of specerijen worden toegevoegd. 
Vervolgens giet je de kokende pekel over de groente. Deze kan bestaan uit enkel een azijnsoort, een zoetzure pekel, een vinaigrette… 
Meteen na het opgieten van de kokende pekel sluit je de bokaal. Door de warmte en de rubberen afsluitring gaat er een vacuüm ontstaan; 
het pekelen kan beginnen. De zuren van de pekel gaan ervoor zorgen dat de groente iets zachter en mooi fris van smaak wordt. Bij 
zachte groenten zoals bijvoorbeeld champignons en tomaten kan je na 24 uur reeds genieten van lekkere fris-zure groentjes. Bij harde 
groenten zoals bijvoorbeeld wortelen en venkel wacht je best minstens 3 à 4 dagen. Na het openen van de pot is het zeer belangrijk dat 
deze koud bewaard worden in de pekel. Zo kan je heel lang genieten van deze mooie bereiding. Bij deze toepassing schep je de groente 
uit de pekel en je verwekt ze. Behalve als de groente gepekeld is in een vinaigrette. Dan gebruik je alles, de ‘pekel’ zelf dus ook.

Bereiding opleggen
1 Verdeel de groenten al dan niet versneden over de weckbokaal. Hardere groenten kan je naar wens ook eerst even kort blancheren in 
gezouten water. 2 Voeg ook de mogelijke droge aromaten toe aan de weckbokaal. 3 Breng de vinaigrette samen met eventuele andere 
aromaten -zoals bijvoorbeeld Primerba-  aan de kook en giet de kokende vloeistof over de groentjes. 4 Sluit de bokaal. 5 Laat minstens 3 
dagen trekken alvorens te gebruiken.

• 1 kg geraspte knolselder 
(26418)

• 0,5 kg geraspte wortelen 
(56478)

• 700 ml Hellmann’s  
vinaigrette citrus (29801)

• 3 takken verse dille (41231)
• enkele kruidnagels (9796)
• 3 el mosterdzaad (3135)
• 1 el currypoeder 

Ingrediënten

OPGELEGDE KNOLSELDER 

EN WORTEL

• 500 g mengeling van 
verschillende kleuren 
kerstomaatjes (64101)

• 200 g rode ui, in reepjes 
versneden (3955)

• 300 ml Hellmann’s 
vinaigrette basilicum (32143)

• 1 el Knorr Primerba Bouquet 
Italiana (9369)

Ingrediënten

OPGELEGDE TOMAATJES 

MET RODE UI

• 250 g radijzen (48126)
• 200 g wortel bussel (4004)
• 200 g rode ui in partjes (3987)
• 350 ml Hellmann’s vinaigrette 

framboos (29803)
• 1 el Knorr Professional 

peperpuree (34932)
• 1 el Knorr Professional 

lookpuree (34929)
• 1 el Knorr Primerba  

basilicum (9338)

Ingrediënten

OPGELEGDE WORTEL, 

RADIJS EN RODE AJUIN 

• 200 g dikke augurken (25151)
• 200 g zilveruitjes  

diepvries (2420)
• 300 ml Hellmann’s  

vinaigrette citrus (29801)
• 10 g gedroogde  

dilletips (3116)
• enkele kruidnagels (9796)
• 1 st steranijs (57012)
• 1 kl kardemom (59361)
• 1 kl mosterdzaad (3135)

Ingrediënten

OPGELEGDE AUGURK MET 

ZILVERUITJES

GROENTEN OPLEGGEN
Productinspiratie
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Passievrucht 
6 stuks verpakt 
art. 16069 nu 3,32

3.15

Atlantische fijnproeverssla 
500 g 
art. 29542 nu 3,99

3.79

Basilicum 
200 g 
art. 31643 nu 5,00

4.75

Muntblad 
200 g 
art. 32240 nu 5,00

4.75

Zoete aardappel 
500 g 
art. 37532 nu 1,74

1.65

Salie 
200 g 
art. 53364 nu 4,68

4.45

Zonnebloempitten 
1 kg 
art. 55687 nu 3,99

3.79

Avocado hass bruin 
art. 55972 nu 1,67

1.59

Breakfast seadmix 
200 g 
art. 58535 nu 1,32

1.25

22 23FOLDER - maart FOLDER - maart



Ajuinringen 
2,5 kg - Oerlemans 
art. 2450 van 2,35 nu 2,20

2.09

Hele prinsesbonen 
2,5 kg - Oerlemans 
art. 2455 van 4,15 nu 3,88

3.69

Paprikastrips mix rood groen 
2,5 kg - Oerlemans 
art. 2457 van 3,94 nu 3,67

3.49

Spinazie gehakt 
2,5 kg - Oerlemans 
art. 2462 van 2,28 nu 2,09

1.99

Groentemix brunoise 
2,5 kg - Oerlemans 
art. 8768 van 2,90 nu 2,79

2.65

Minute sperziebonen extra fijn 
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2431 van 10,47 nu 8,79

8.35

Minute spruitjes 
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2438 van 5,94 nu 5,00

4.75

Minute koninginnemelange 
2,5 kg - Bonduelle 
art. 7169 van 7,56 nu 6,26

5.95

Minute broccoli 
2,5 kg - Bonduelle 
art. 8759 van 10,21 nu 8,58

8.15
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Tomatenpuree 
800 g 28/30% - Elvea 
art. 17716 van 2,72 nu 2,41

2.29 Tomatenpuree 
4,5 kg 28/30% - Elvea 
art. 17717 van 13,57 nu 12,09

11.49

Groene pepers blik 
60 g - Avila 
art. 3157 van 0,98 nu 0,83

0.79

Groene pepers blik 
180 g - Avila 
art. 3158 van 1,58 nu 1,15

1.09

Tomatenpuree 
6 x 400 g 28/30% - Elvea 
art. 46209 van 7,77 nu 7,00

6.65

Groene pepers blik 
800 g - Avila 
art. 5628 van 4,84 nu 4,41

4.19

Cubetti tomatenblokjes  
fijne kruiden 
6 x 400 g - Elvea 
art. 46202 van 15,77 nu 14,16

13.45

Cubetti tomatenblokjes look 
6 x 400 g - Elvea 
art. 46506 van 15,77 nu 14,16

13.45

Asperges heel 
330 g glas - Avila 
art. 48525 van 1,63 nu 1,46

1.39
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• Rustiek stokbrood wit Pastridor (61779)
• Beenham (37729)
• Appel (53455)
• Rozijnen (1906)
• Selder (53310)

• Hellmann’s real mayonaise (62171)
• Hellmann’s dressing honing mosterd (61564)
• Peper
• Zout

Ingrediënten

1 Ontdooi en bak het Pastridor Rustiek stokbrood wit zoals aangegeven op de verpakking. 2 Snijd 
het broodje door. 3 Besmeer de onderkant van het broodje met de Helmmann’s Mayonaise.  
4 Beleg de onderzijde van het broodje met de beenham. 5 Werk af met appel, rozijnen, 
grofgesneden selder en Hellmann’s Honing Mosterd dressing.

Bereiding

SWEET BUTCHER’S SPECIAL

Versterk de smaak van de ham door deze in te smeren met kruidnagel, honing en mosterd. Laat 
deze vervolgens 30 minuten op lage temperatuur garen.

Tip van de chef: 

Hamburgerbroodje rustique 
24 x 105 g - Pastridor 2362 
art. 52659 van 12,92 nu 11,25

10.69

Stokbrood half rustiek fitness 
50 x 150 g - Pastridor 216624 
art. 65491 van 24,43 nu 21,42

20.35

Stokbrood rustiek fitness 
23 x 350 g - Pastridor 216623 
art. 65492 van 25,34 nu 22,05

20.95
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• 4 dikke snedes molenaarsbrood wit Pastridor 
(54545)

• 12 st 13/15 gepelde scampi’s Black Tiger 
(57887)

• 4 st kipfilet (49248)
• enkele takken bladpeterselie (29583)
• lookstukjes Bresc (45562)
• chimichurri kruiden Verstegen (20308)
• 1 pijpajuin (3954)
• verse dille (41231)
• 4 st geroosterde paprika (29675)
• 8 plakken gegrilde courgette Bonduelle (4574)
• 1 venkel (53340)
• citrus vinaigrette Hellmann’s (29801)
• waterkers (3998)
• sriracha mayonaise (55791)

Ingrediënten
1 Kipfilet en scampi’s mooi krokant bakken en op smaak brengen met 
peper, zout, look, fijngesneden bladpeterselie en chimichurri kruiden. 
2 Venkel met de mandoline versnijden in flinterdunne plakjes en licht 
marineren met citrus vinaigrette en fijngesneden verse dille. 3 Pijpajuin 
versnijden in fijne ringetjes. 4 Gegrilde courgette en geroosterde paprika 
opwarmen in olijfolie. 5 Pijpajuin versnijden in fijne ringetjes. 6 Dikke 
plakken molenaarsbrood aan beide kanten grillen en beleggen met 
de scampi, kippenblokjes, gegrilde courgette, geroosterde paprika en 
pijpajuin. 7 Afwerken met de venkel, waterkers en sriracha mayonaise.

Bereiding

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

CROQUES EN TOAST

SURF & TURF TOAST 

Recept inspiratie

26 27FOLDER - maart FOLDER - maart



CROQUES EN TOAST

• 4 st Sandwino chili (28658)
• 800 g hespengebraad CMS (33517)
• Thai kruiden Isfi (56789)
• 1 citroengras (34535)
• 6 limoenen (3934)
• 100 g Tom Jum pinda’s (51205)
• enkele takjes verse koriander (41316)
• chilipeper (40013)
• 1 paksoy (42776)
• 1 handvol sojascheuten (67210)
• 500 ml kokosmelk (66889)
• 50 g blanke roux (295)
• sriracha (43754)
• 2 el rietsuiker (19406)
• 2 el sjalot gehakt Bresc (45577)
• 200 ml sweet chilisaus (50924)
• 3 el Kikkoman ponzu (59275)

Ingrediënten
1 Het hespengebraad versnijden in reepjes en mooi goudbruin 
aanbakken. Kruiden met peper, zout, Thai kruiden en aromatiseren 
met een gekneusde citroengras. 2 Dipsaus: 200 ml limoensap mengen 
met 2 eetlepels rietsuiker. Chilisaus, ponzu en fijn versnipperde sjalot 
en sriracha naar wens toevoegen. 3 Pindanootjes hakken. 4 Kokos 
bechamel: kokosmelk aan de kook brengen en binden met blanke roux. 
Opfrissen met zeste van limoen. 5 De Sandwino ontdooien en beleggen 
als volgt: onderaan een laagje bechamel aanbrengen, dan de gebakken 
varkensreepjes, gehakte pinda’s, ringetjes chilipeper, verse koriander, 
paksoy en sojascheuten. 6 Grillen tussen de contactgrill en serveren met 
de bijpassende dip.

Bereiding

ORIËNTAL ‘THAI’ CROQUE | CHILI LEMON DIP
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• 8 dikke snedes Alpenbrood Pastridor (54605)
• 600 g rundsgehakt CMS (33501)
• 1 kl gemalen korianderzaad (7414)
• 1 kl chilipoeder (3113)
• 1 kl gemberpoeder (6058)
• 2 kl lookgranulaat (3131) 
• enkele jalapeño’s gesneden (64386)
• 400 g hummus (57449)
• 1 Romeinse sla (39936)
• 1 pijpajuin (3954)
• sambal (43766)
• 2 trostomaten (35419)
• 1 rode ui (3955)
• 500 ml Griekse yoghurt (54253)
• 1 el look stukjes Bresc (45562)
• enkele takken bladpeterselie (29583)

Ingrediënten
1 Het gehakt op smaak brengen met de specerijen, peper, zout en 
gesneden jalapeño’s. Ovale balletjes vormen en vervolgens grillen tot 
deze gaar zijn. 2 Dipsaus: Griekse yoghurt op smaak brengen met peper 
en zout, look en fijngesneden bladpeterselie. 3 Trostomaten in schijfjes 
snijden. 4 Rode ui versnijden in dunne ringetjes. 5 Pijpajuin versnijden 
in fijne ringetjes. 6 Het brood ontdooien en versnijden in dikke plakken. 
7 Beleggen als volgt: onderaan hummus aanbrengen en vervolgens de 
gegrilde köfte, tomaat, rode ui, pijpajuin, Romeinse sla en afwerken met 
een beetje sambal. 8 Grillen tussen de contactgrill en serveren met de 
bijpassende dip en de gegrilde brochette.

Bereiding

CROQUES EN TOAST
Recept inspiratie

KÖFTE CROQUE | YOGHURTDIP MET LOOK

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
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CROQUES EN TOAST

• 8 dikke snedes molenaarsbrood meergranen 
Pastridor (54731)

• 800 g pulled beef (52929)
• smokey fruit sauce (66397)
• sriracha mild (43754)
• 500 g rode kool gesneden (66546)
• 300 g suiker (1923)
• 200 ml water 
• 500 ml azijn (1718)
• 4 st steranijs (57012)
• enkele jeneverbessen (7461)
• 5 st kardemom (53680)
• 200 g jonge spinazie (31587)
• enkele augurk schijven (27033)
• groene Tabasco (52571)
• intense flavor Deep Smoke Knorr (63161)
• mayonaise (7624)
• 1 el sjalot gehakt Bresc (45577)

Ingrediënten
1 Pulled beef lichtjes verwarmen en de smokey fruit sauce eronder 
mengen. Pikant maken naar wens met de sriracha. 2 Atjar van rode 
kool bereiden: water, azijn, suiker, steranijs, jeneverbessen, laurier en 
kardemom aan de kook brengen. Eens aan de kook de rode kool eraan 
toevoegen en van het vuur halen. Laten afkoelen in het vocht. Eens 
afgekoeld, de aromaten eruit halen en het geheel zeven. 3 De augurk 
schijven licht marineren in groene Tabasco. 4 Dipsaus: de gehakte sjalot 
toevoegen aan de mayonaise. Verder op smaak brengen, met de intense 
flavor Deep Smoke. 5 Het brood ontdooien en versnijden in dikke plakken. 
6 Beleggen als volgt: onderaan een mooie laag pulled beef aanbrengen, 
dan de gemarineerde augurkschijfjes, atjar van rode kool en rauwe 
jonge bladspinazie. 7 Grillen tussen de contactgrill en serveren met de 
bijpassende dip.

Bereiding

SPICY BEEF CROQUE | SMOKEY MAYO DIP 
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Préparé 
1,25 kg - Traiteur Pierrot 
art. 17690 van 11,93 nu 11,15

10.59

Préparé premium
180 g - Traiteur Pierrot 
art. 59451 van 2,13 nu 2,05

1.95

Boeletten gebraden 
10 x 125 g - La Vielle Abbaye 
art. 7147 van 8,43 nu 8,16

7.75

Salami zonder look 
1 kg  
art. 7726 van 24,44 nu 22,31

21.19

Gerookt spek ontbijt 
2 mm vgs +/- 1,2 kg - Selecta 
art. 62225 van 10,99 nu 9,84

9.35

Spekblokjes gerookt 
1 kg - Selecta 
art. 7265 van 9,27 nu 8,20

7.79

Spekblokjes gezouten 
1 kg - Selecta 
art. 8017 van 9,27 nu 8,20

7.79

Kipwit gebraden schijfjes 
1 kg 
art. 47445 van 8,32 nu 7,84

7.45

Mardel dulce de leche 
450 g 
art. 57483 van 2,86 nu 2,62

2.49

/KG
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SUPER
DEAL!

Toasti schouderham   
gesneden 10 x 10 cm  

500 g - Selecta  
art. 19999 van 5,04 nu 4,20

3.99

Parmesan schilfers 
500 g - Ambrosi 

art. 66862 van 6,88 nu  6,30

5.99

Pic–nic schouderham 
1 kg gesneden - Selecta 
art. 17434 van 8,66 nu 7,67

7.29

Serrano ham 
vers gesneden 500 g - Ramon Ventula / Tello 
art. 20010 van 10,18 nu 9,36

8.89

Kaasschijven 
48 + 10 x 10 cm 400 g - Selecta 
art. 26951 van 2,68 nu 2,52

2.39

Ontvette ham baguette 
5 x 15 cm 34 sneden - Selecta 
art. 35533 van 9,53 nu 8,79

8.35

Gekookte hoeveham superieur 
gesneden 500 g - Selecta 
art. 56558 van 5,52 nu 5,21

4.95

Feta kaasblokjes in kruidenolie 
1,4 kg - Traiteur Pierrot 
art. 60471 van 7,80 nu 7,21

6.85
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SUPER
DEAL!

Mozzarella zakje 
125 g - Galbani 

art. 7296 van 1,08 nu 0,89

0.85

Mozzarella sneden 
500 g - Galbani 
art. 24448 van 4,89 nu 4,16

3.95

Mozzarella 
1 kg - Galbani 
art. 24814 van 9,78 nu 7,95

7.55

Mozzarella mini bolletjes 
1 kg + 125 stuks - Galbani 
art. 43918 van 9,35 nu 8,16

7.75

Mozzarella sneetjes 
40 x 25 g emmer - Galbani 
art. 50539 van 12,39 nu 10,26

9.75

Mozzarella di bufala 
125 g - Galbani 
art. 56005 van 2,24 nu 1,88

1.79

Brie lingot 
1,2 kg - Président 
art. 49511 van 9,37 nu 8,89

8.45

Stokbrood wit 
57 cm 16 x 435 g - Dauphine 3731 
art. 42162 van 16,51 nu 14,20

13.49
/KG

vers
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Italiaanse bol 
36 x 150 g 5,4 kg - Banquet d’Or B137 
art. 1207 van 20,68 nu 16,83

15.99

Soepstengel artisanaal pesto 
800 g - Grissini 
art. 51658 van 11,07 nu 10,52

9.99

Toast rond
30 stuks - Haust

Snackcups
art. 5123 van 1,19

Krokant
art. 2176 van 1,17 

nu 1,04

0.99

Vanille  
citroen
art. 63245

Triple  
chocolade 
art. 63861

 van 2,69 nu 2,41

2.29

Mini tartelette 
20 g 6 x 8 stuks - Galana

Praliné witte chocolade
art. 65928

Citroen 
art. 65929 

Gezouten caramel 
art. 65930

Aardbei 
art. 67432

van 17,79 nu 15,46

14.69

Het ideale dessert, 
ook voor take away!
Deze mini desserts zijn handig in 
gebruik. Laat ze 30 minuten ontdooien 
en ze zijn klaar voor te serveren! 

Muffin mini
12 x 27 g - Galana

Tapenade tomaat 
800 g - Gran’Tapas 
art. 63114 van 7,24 nu 6,58

6.25

Tapenade parika 
800 g - Gran’Tapas 
art. 63116 van 8,40 nu 7,63

7.25

Tapenade zoete peper roomkaas 
800 g - Gran’Tapas 
art. 63117 van 8,98 nu 8,16

7.75
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Dessert choco 
4 x 125 g - Alpro 
art. 68672 van 2,09 nu 1,78

1.69

Dessert vanille 
4 x 125 g - Alpro 
art. 68674 van 2,09 nu 1,78

1.69

nieuw nieuw

SUPER
DEAL!

Coconut
1 liter - Alpro Barista for  

professionals 
art. 66418 van 2,27 nu 1,11

1.05

• 210 ml Alpro Oat Organic ‘For Professionals’
• 1 theelepel rode bietensap (57154)
• 1 espresso

Ingrediënten

1 Schuim de Alpro Oat Organic ‘For Prefessionals’ op. 2 Mix 30 ml van de 
opgeschuimde Alpro Oat Organic ‘For Prefessionals’ in een glas met een 
theelepel rode bietensap tot het een geheel vormt. 3 Giet er een espresso bij.  
4 Voeg de rest van de Alpro Oat Organic ‘For Prefessionals’ toe.  

Bereiding

HAVER RODE BIET LATTE

Oat  
1 liter - Alpro Barista for  

professionals 
art. 66419 van 2,19 nu 1,11

1.05

34 35FOLDER - maart FOLDER - maart



Yellow label 
art. 61292 van 4,49

English breakfast 
art. 39046 van 4,36 

nu 4,09

3.89

Koffie capsule nespresso 
10 stuks - Java

Bio peru  
art. 60263

Dessert  
art. 60264

India  
art. 60265

Deca  
art. 60266

van 3,35 nu 2,89

2.75

SUPER
DEAL!

Soya
1 liter - Alpro Barista for  

professionals 
art. 66414 van 1,90 nu 1,11

1.05

Thee exclusive selection
25 stuks - Lipton

Koffie crema e gusto 
bonen 1 kg - Lavazza 
art. 66427 van 13,52 nu 12,31

11.69

Koffie quality Oro 
bonen 1 kg - Lavazza 
art. 66429 van 17,13 nu 15,57

14.79

Koffie espresso gran crema 
bonen 1 kg - Lavazza 
art. 66430 van 16,80 nu 15,25

14.49

Almond 
1 liter - Alpro Barista for  

professionals 
art. 66415 van 2,29 nu 1,11

1.05
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Mini donuts horeca assortiment 
36 x 27,5 g - Poppies 
art. 54394 van 8,87 nu 7,78

7.39

Mini eclairs vanille 
96 x 17 g diepvries - Poppies 
art. 58831 van 14,16 nu 12,41

11.79

Soes choco-nuts
68 x 18 g - Poppies 
art. 61941 van 11,89 nu 10,41

9.89

Macarons assortiment 6 smaken 
72 stuks diepvries - Poppies 
art. 63087 van 22,61 nu 19,78

18.79

Wafel suzy jumbo XL size 
20 stuks - Lotus 
art. 14089 van 15,20 nu 13,95

13.25

Cake blok 
800 g - Lotus 
art. 19626 van 8,09 nu 7,63

7.25

Speculoos gemalen 
750 g zakje - Lotus 
art. 29596 van 4,16 nu 3,95

3.75

Krokante wafels 
120 stuks - Lotus 
art. 65036 van 13,89 nu 11,95

11.35

Bladerdeeg 
57 x 37 x 2,5 mm 10 kg 16 stuks  
Banquet d’Or B01 
art. 4934 van 44,08 nu 38,30

36.39
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Crème brûlée 
1 liter fles - Debic 
art. 21032 van 5,73 nu 5,21

4.95

IJsparfait 
1 liter - Debic 
art. 25624 van 5,57 nu 5,21

4.95

Panna cotta 
1 liter - Debic 
art. 34464 van 5,69 nu 5,21

4.95

Tiramisu 
1 liter - Debic 
art. 39435 van 5,49 nu 5,21

4.95

Slagroom ongezoet 
35% 2 liter - Debic 
art. 434 van 7,31 nu 6,94

6.59

Chocolademousse basis 
1 liter - Debic 
art. 45747 van 5,38 nu 5,21

4.95

Chocolade schaafsel melk 
2,5 kg - DV Foods 
art. 3266 van 21,88 nu 20,37

19.35

Chocolade schaafsel wit 
2,5 kg - DV Foods 
art. 3336 van 21,05 nu 19,57

18.59

Chocolade schaafsel puur 
2,5 kg - DV Foods 
art. 3230 van 20,04 nu 18,62

17.69
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Chips naturel 
20 x 40 g - Lays 
art. 24865 nu 9,54

Chips paprika 
20 x 40 g - Lays 
art. 24883 nu 9,54

+ 2X2X = Chips super pepper & salt
20 x 40 g - Lays 
art. 24884 nu gratis

G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  
Chips paprika 
175 g - Lays 
art. 63152 nu 1,87

3X =

G
R

AT
IS

G
R
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IS

  

Chips naturel 
175 g - Lays 

art. 63155 nu gratis

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

5X = Coca-Cola zero 
30 x 33 cl - Coca-Cola 

art. 47224 nu gratis

Looza ace
4 x 6 x 33 cl pet
art. 64317 van 29,81 nu 26,27

24.96

G
R
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LADY JANE’S CHOICE
Drankinspiratie

Samen met de huis-mixologist ‘Dave Aertgeerts’, bekend van Horeca Vlaanderen en Horeca Forma, heeft Fryns Distillery een assortiment van 
hoog kwalitatieve en internationaal bekende cocktails samengesteld.De distilleerderij is vertrokken vanuit haar sterktes en bitters, het maceraat 
van de Premium Genever met verse citrusvruchten én andere fruitmaceraten en distillaten werden met zorg vervaardigd. De naam “Lady Jane’s 
choice” is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de 130 jarige geschiedenis van FRYNS… Deze dame was een extravagante tante uit de 
2de generatie die hard geleefd en gefeest heeft tijdens de Roaring Twenties. Lady Jane’s choice is 100% Belgisch vakmanschap!

Lady Jane’s choice: eindelijk een TOP-Cocktail, 100% klaar om te serveren. 

COSMOPOLITAN

Dit originele recept vond Fryns  
terug in het boek ‘Pioneers of 
mixing at Elite Bars’ uit 1934. Na 
heel wat experimenteren ontstond 
het idee om een infusie te maken 
van verse roze pompelmoes en een 
huisbereide siroop van citroengras 
en olie van limoen om deze classic 
naar een hoger niveau te tillen.

BELGIAN NEGRONI

Deze gebalanceerde en verfijnde 
twist op oorspronkelijke bestelling 
(1919) van Graaf Negroni werd 
zorgvuldig samengesteld met 
Belgische Premium Genever, 
huisgemaakte bitters en 
zachtkruidige vermouth.

LAZY RED CHEEKS

Friszoete frambozen, huisgemaakte 
violetsiroop, citroen en vodka 
met roze pompelmoes laten je 
ongetwijfeld blozen van plezier. Die 
blos op de wangen inspireerde een 
artiest bovendien tot de naam ‘Lazy 
Red Cheeks’. Een verwijzing naar de 
schitterende kleur en verfrissende 
smaak. Bekend in België en klaar 
om de wereld te veroveren.

Methode
1 Vul een whiskyglas met 10 cl Lazy 
Red Cheek.
2 Vul op met crushed ice.
3 Serveer hem met framboos, 
bosbesjes en een takje munt.

Methode
1 Vul een whiskyglas met 10 cl 
Belgian Negroni.
2 Vul op met ijsblokjes.
3 Voeg een schijfje van roze 
pompelmoes of sinaasappel toe.

Methode
1 Vul een champagne coupe met  
10 cl Cosmopolitan.
2 Voeg een partje of schijfje  
van limoen toe.

FRYNS, driven by Family Spirit since 1887

70 cl 
Lady Jane’s choice
art. 68425 nu 21,00

19.95

70 cl
Lady Jane’s choice
art. 68423 nu 21,00

19.95

70 cl
Lady Jane’s choice
art. 68424 nu 21,00

19.95
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WIJN
v/d maand

De Chardonnay oogt zachtgeel, met een 
tint van zomergras. De zeer evenwichtige 
body biedt smaken van tropisch fruit en 
eindigt in een lange, volle afdronk. Men 
herkent rijpe perzik en geroosterde nootjes 
in zijn aroma. Een klein percentage 
van deze wijn heeft enkele maanden in 
tweedejaars eik doorgebracht.

Wijn & spijs
Romige- en koude visgerechten, 
schaaldieren, gevogelte, risotto, 
groentelasagna…

Morandé Pionero Chardonnay
75 cl

art. 41433 van 5,51 nu 5,00

Serveertemperatuur
10 á 12°C

Drinken
nu - 2023

Drinken
nu - 2024

Herkomst  
Colchagua Valley, Chili
 
Druiven  
100% Chardonnay

Carmenère, het vlaggenschip van Chili, 
heeft veel verschillende karakters. 
Elegantie en een fijne afdronk typeren 
deze wijn. Met zijn violette kleur, zijn 
neus van paprika en munt en zijn intense 
smaak van rood fruit, weet hij velen te 
verleiden. Een uitstekende Carmenère 
met een prima prijs-kwaliteit verhouding.

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

Morandé Pionero Carmenère
75 cl

art. 41437 van 5,51 nu 5,00

Serveertemperatuur
16 á 18°C

Herkomst  
Maule Valley, Chili
 
Druiven  
100% Carmenère

4.75 4.75

Porto Alegre 
White 75 cl

art. 26296 

Porto Alegre 
Tawny 75 cl

art. 26295 

van 7,02 nu 6,68

6.35
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Lothian Vineyards  
Chardonnay 75 cl

Herkomst  
Elgin (Westkaap),

Zuid-Afrika
art. 65088 van 17,19 nu 14,52

13.79

Lothian Vineyards  
Pinot Noir 75cl

Herkomst  
Elgin (Westkaap),

Zuid-Afrika 
art. 65089 van 17,19 nu 14,52

13.79

Porca de Murca  
wit 75 cl 

Herkomst  
Douro, Portugal

art. 60393 van 5,43 nu 5,04

4.79

Porca de murca 
rood  75 cl

Herkomst  
Douro, Portugal

art. 60394 van 5,43 nu 5,04

4.79
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Le Val Chardonnay
75 cl 

Herkomst  
 Languedoc, Frankrijk
art. 53160 van 4,39 nu 4,16

3.95

Le Val Cabernet 
Sauvignon 75 cl

Herkomst  
 Languedoc, Frankrijk
art. 53159 van 4,39 nu 4,16

3.95

Vento Nero di Troia
Primitivo 75 cl

Herkomst  
Puglia, Italië

art. 43080 van 4,55 nu 4,16

3.95

Vento Falangina 
Chardonnay 75 cl

Herkomst  
Puglia, Italië

art. 43079 van 4,55 nu 4,16

3.95
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Zaccagnini Verdicchio 
Classico DOC

Herkomst  
 Marche, Italië

art. 62815 van 7,87 nu 6,83

6.49

Avarus Chardonnay
75 cl

Herkomst  
Languedoc, Frankrijk

art. 64205 van 11,93 nu 11,57

10.99

Touraine Sauvignon  
Pré Baron 75 cl 

Herkomst  
Loire, Frankrijk

art. 64210 van 9,16 nu 8,94

8.49

Marcel Malbec
 75 cl

Herkomst  
 Frankrijk

art. 64209 van 7,31 nu 6,89

6.55
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Canada dry 
4 x 6 x 33 cl  
art. 14180 van 18,57 

nu 15,67

14.89

Schweppes 
tonic 
4 x 6 x 33 cl 
art. 2685 van 19,08  

nu 15,04

14.29

Schweppes 
agrum 
4 x 6 x 33 cl 
art. 4346 van 18,56  

nu 15,04

14.29

Schweppes 
russchian 
4 x 6 x 33 cl  
art. 64007 van 19,03  

nu 15,04

14.29

Pepsi 
24 x 33 cl  
art. 13244 van 14,02 

nu 11,10

10.55

Pepsi max 
24 x 33 cl  
art. 7549 van 14,33  

nu 11,10

10.55

Oasis orange 
24 x 25 cl pet 
art. 60229 van 19,57 nu 15,21

14.45

Oasis tropical 
24 x 25 cl pet 
art. 55857 van 19,57 nu 15,21

14.45

Oasis appel  
cassis framboos 
24 x 25 cl pet 
art. 60230 van 19,57 nu 15,21

14.45
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Gini lemon 
4 x 6 x 33 cl 
art. 2646 van 18,33 nu 15,67

14.89

Gini zero 
4 x 6 x 33 cl 
art. 35497 van 18,33 nu 15,67

14.89

Schweppes tonic 
pink 
24 x 33 cl 
art. 66256 van 23,42 nu 18,52

17.59
Afwasmiddel eco geurloos

5 liter - Dipp n°10 
art. 37423 nu 17,53

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 8.33 per stuk 

Afwasmiddel eco citroen  
5 liter - Dipp n°09 

art. 34992 nu 17,53

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 8.33 per stuk

Afwasmiddel citroen 
1 liter - Dipp n°09 

art. 59144 van 5,00

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 2.37 per stuk
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Transparant 
art. 30838

Rood 
art. 44736

Lichtblauw
art. 43302

Lichtgroen
art. 43303 

Geel
art. 44737

Grijs
art. 43304

van 9,38 nu 8,68

8.25

SUPER
DEAL!

Cleaning kit 
Afwasmiddel 5 liter Dreft 
+ Allesreiniger 5 liter Mr 

Proper + Ontvetter 750 ml 
Mr Proper 

art. 63921 van 29,95 nu 14,68

13.95

Kaars highlight refill 
24 stuks - Spaas

Kaars highlight jar
6 stuks - Spaas

Transparant
art. 37468

Antraciet 
art. 30837

Rood 
art. 44735

Sandblasted
art. 37466

van 14,20 nu 12,37

11.75
Contactgrill dubbel 
boven en onder geribd  
43 x 37 x 27 cm - Hendi 
art. 22327 van 215,00 nu 189,42

179.95
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Soepketel zwart 
8 liter 23V 435W - Hendi 
art. 51638 van 69,50 nu 61,32

58.25Soepketel digitaal 
8 liter 230 V 450 W - Hendi 
art. 41631 van 82,50 nu 73,63

69.95

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

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

159.95

Frituurvergiet
inox 40 cm - Hendi 
art. 20684 van 29,50 nu 26,26

24.95Frituurvergiet
aluminium - Hendi 
art. 6639 van 19,95 nu 17,84

16.95
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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.

Annick Machiels en Kjel Theunis staan te popelen om brasserie 
De Oude Post in Tessenderlo te openen. De Oude Post was 

decennia lang een begrip op de markt van Tessenderlo. Voor de 
inrichting tekende Annick zelf met de hulp van Sarah Mo.

De warme huiselijke sfeer waarvoor Sarah Mo alom gekend is, 
is de rode draad in de vernieuwde horecazaak op de Looise 

markt. “We mochten in het magazijn van Sarah Mo gaan kijken en 
de match was er meteen. De ovalen tafels zullen al snel de stam-
tafels van de zaak worden, daar ben ik zeker van. Ook voor de 
stoelen was het liefde op het eerste zicht. De lange banken die 
centraal staan in de zaak, hebben we gekocht via een veiling en 

dankzij Patrick werden deze mooi hergestoffeerd. Via een online- 
tool heb ik dan het plan ontworpen voor de zaak. Met dat plan zijn 
we terug naar Sarah Mo gegaan, zo hebben ze dan de meubels op 
maat gemaakt” zegt Annick. 

Het resultaat mag dankzij het maatwerk van Sarah Mo gezien 
worden. Brons is de accentkleur en komt terug in de verschil-

lende decoratie-elementen zoals de opvallende lampen en grote 
vazen. Een muur met een reeks opvallende spiegels, subtiele neon-
reclames en een centrale toog met zwart ijzerwerk zetten de punt-
jes op de i. De Oude Post is zo klaar voor een nieuwe toekomst.  

 Sarah Mo
de juiste match met horeca

Boomsesteenweg 121 - 2630 AARTSELAAR - t 03 877 03 44 - aartselaar@sarahmo.be - gesloten op  DI

Kuringersteenweg 439 - 3511 HASSELT - t 011 27 45 15 - hasselt@sarahmo.be - gesloten op  DI

Mechelsesteenweg 26 - 1910 KAMPENHOUT -  t 016 82 18 00 - kampenhout@sarahmo.be - gesloten op MA & DI

ZO OPEN 13.00 - 18.00 uur - WEEKDAGEN en ZA 10.30 - 18.00 uur


