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Juni

Klaar voor de zomer:
Comfort food
Funky Pizza’s - BBQ bites
Rum special

SUPER
DEAL!
Bitterballen rundvlees Klassiek

Crocacoq

+-80 x 23 g - Buitenhuis

24 x 80 g - Vanreusel

art. 38416 van 11,39 nu 9,57

art. 1744 van 18,11 nu 16,83

9.09

15.99

Mini megamix
8 soorten

vegetarisch

96 stuks - Buitenhuis
art. 9020 van 20,11 nu 16,83

15.

99
Belcanto zero

Hamburger zero

15 x 120 g - Vanreusel

16 x 90g - Vanreusel

art. 66039 van 23,59 nu 21,78

art. 66040 van 16,59 nu 15,36

20.69

14.59

Frikandel zero

Bicky Mexicano burger

20 x 85 g - Vanreusel

24 x 135 g

art. 66041 van 17,69 nu 16,30

art. 66208 van 20,04 nu 17,78

15.49

16.89

Kipnuggets

2 kg 100 stuks - Van Zon
art. 6597 van 13,64 nu 12,05

11.

45

2
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SUPER
DEAL!
Lucifer

Kipkorn vegetarisch

20 x 95 g - Mora

20 x 75g - Mora

art. 44202 van 20,30 nu 18,58

art. 66362 van 17,41 nu 16,30

17.65

15.49

Kipcorn
36 x 80 g - Mora
art. 144 van 29,34 nu 25,21

Stoofvleeskroket

Bitterballen b’balls

28 x 100 g - Ad van Geloven

20 x 5 x 20 g - Mora

art. 68729 van 18,82 nu 17,84

art. 7153 van 11,99 nu 10,68

16.

10.

Goulashkroket 10%

Mini vlammetjes

Vuurvreters

28 x 100 g - Ad Van Geloven

72 x 18 g - Topking

20 st x 70 g - Topking

art. 727 van 18,08 nu 16,09

art. 856 van 23,16 nu 20,58

art. 874 van 18,39 nu 17,63

15.29

19.55

16.75

95

15

23.

95
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Bites
1 kg diepvries - Farm Frites

Camembert
art. 50548 van 7,84 nu 7,15

Vlam tosti’s

Mozarella sticks

20 x 110 g dv - Topking

Emmental

1 kg - Farm Frites

art. 44182 van 21,53 nu 20,58

art. 55117 van 8,15 nu 7,15

art. 55116 van 6,78 nu 5,99

19.55

6.79

5.69

VOLUMETOPPER

1 kg dv - Farm Frites
art. 53448 van 4,81 nu 4,20

3.
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per pallet van 84 dozen nu 17,88

16.

99

17.

59

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

4

geraffineerd 4 x 2,5 kg
Delizio
art. 47724 van 20,33 nu 18,51

99

2X

Rundsvet 100%

+

2X

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

=

per stuk

GRATIS

Ajuinringen battered

Kappertjes
1 liter - Devos Lemmens
art. 1697 nu gratis

of the
In elke folder geeft Willem, onze culinair adviseur een uitdaging aan 2 klanten uit dezelfde sector. Deze keer gaan we voor
‘De mooiste Fingerfood formule’ . Elke chef stelt zichzelf en zijn/haar zaak kort voor en motiveert waarom ze hun eigen
bereiding de beste vinden.
Hoe stem jij mee? Bezoek onze Facebook pagina, like Horeca Van Zon en breng je stem uit!
De winnaar krijgt een leuke attentie én maakt kans om op het einde van dit jaar als ‘the best of the battles’ te worden verkozen.

BATTLE 5 De mooiste Fingerfood formule

Chef

Sergio Demeester
Stel jezelf en je zaak even voor?

Ik ben Sergio Demeester, de chef van Bodega Gilles in ’s Gravenwezel. 38 jaar
geleden begon mijn loopbaan als kok na een opleiding in Hotelschool Piva te
Antwerpen. Als jongen ontdekte ik de horeca al heel vroeg, ik was gefascineerd
wat er zich achter de bar afspeelde. Toen ik als 18-jarige een pintje mocht drinken
had ik daar graag iets lekkers bij. Vroeger waren dat kaasblokjes met mosterd.
Kleine leuke hapjes, ik vond dat geweldig. Toen ik ietsje ouder werd ging er in
Spanje een wereld voor mij open: tapas. Na een lange carrière in verschillende
keukens doe ik sinds 3 jaar eindelijk dat waar ik écht van droomde. Bodega Gilles
is een concept dat u een mix van ervaring en discipline aanbiedt. De sfeer die we
bij Gilles aanbieden is de ongedwongen verse energie van Jonathan (zoon) en
de expertise die ikzelf uit mijn mouw tover. Dit creëert een familiale omkadering
waarin je je altijd welkom voelt. In een aangename ambiance verwennen we u
met heerlijke bistro-gerechten, tapas en drinks. De leukste formule is toch wel
onze tapasgerechtjes. Allemaal kleine bordjes en kommetjes om te sharen. Bij
mooi weer is het heerlijk vertoeven op ons gezellig terras, alsof u in het zuiden van
Frankrijk zit. Naast Bodega Gilles baten we ook Bodega Gust uit. Daar richten we
ons meer op de bistrokeuken, pasta’s, burgers…

Motivatie

Fingerfood kan heel uiteenlopend zijn. Ik combineer graag wereldsmaken met
de Vlaamse keuken, Belgische producten en streekproducten. Op basis van
jarenlange ervaring komen we steeds tot originele recepten. Voor deze battle
heb ik gekozen voor 3 topgerechtjes: botermalse kip met citroen, lamskoteletjes
op Aziatische wijze en lamsburgertjes met houmous, harissa en look.

Bodega Gilles - Gillès de Pélichylei 2, 2970 Schilde

Chef

Conny Vissers
en Joël Springael
Stel jezelf en je zaak even voor?

Ik ben Conny Vissers en baat samen met mijn zoon Joël sinds 1 jaar café Rocks
The Vintage Lounge in Zoersel uit. Een mooie, gezellige, hippe en vooral stoer
ogende kroeg met lounge en tuinterras. In ons ruime aanbod gedistilleerd
zullen zeker de whisky’s, rums en gins opvallen. We zijn gespecialiseerd in het
betere werk. Van zodra het weer kan trekken we de thema-avonden met DJ
en de whiskydegustaties weer op gang. Oorspronkelijk was het de bedoeling
om enkel een café uit te baten maar Corona stak helaas stokken in de wielen.
Immers, als café kan je geen take-away doen. We moesten creatief gaan
nadenken om tóch extra omzet te genereren. We beslisten snel om naast
onze zeer uitgebreide drankenkaart ook kleine snacks en gerechten aan de
kaart toe te voegen. Kleine gerechtjes voor de snelle hap met daarnaast leuke
fingerfood zoals onze Cheese Madness, Griekse mezze, koude en warme
porties gemengd en voor de zoetebekken heerlijke churros met poedersuiker.
Om deze hapjes te kunnen bereiden hebben we onze privékeuken omgebouwd
tot een professionele werkplek zodat we degelijk aan ons foodaanbod kunnen
werken. Voor het foodgedeelte zijn we bij Horeca Van Zon in Beerse terecht
gekomen waar we overspoeld werden met het ruime assortiment. Van Zon is
gemakkelijk en voor ons ook nog vlakbij.

Motivatie

Vanaf het moment dat we onze Cheese Madness presenteerden aan de
klanten sloeg dit direct aan. Cheese Madness is een sharing-kaasplank met
koude en warme kaassnacks, zowel zacht als licht pittig, aangevuld met brood
en druifjes. Heerlijk bij een lekkere vers getapte frisse pint.

Rocks The Vintage Lounge - Dorp 8, 2980 Zoersel
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Snackbarinspiratie

FUNKY PIZZA’S
PIZZA PARMAHAM – GEITENKAAS

•
•
•
•
•
•
•
•

PIZZA GRILLED CHICKEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Pizzabodem Pastridor (21946)
Tomato Frito Heinz (35674)
Mozarella Galbani (50539)
Oregano (9805)
Gegrilde Italiaanse
groenten Ardo (42764)
Venkel (53340)
Kastanjechampignons (510)
Zwarte olijven (6277)
Gegrilde kip (52581)
Verse rucola (51947)
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Pizzabodem Pastridor (21946)
Zure room (67864)
Geitenkaasblokjes (58792)
Culatello di parma (60675)
Honing (7638)
Citroenthijm (51086)
Gegrilde courgette (4574)
Verse rucola (51947)

Snackbarinspiratie

FUNKY PIZZA’S
PIZZA DANISH BLUE - ASPERGES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pizzabodem Pastridor (21946)
Tomato Frito Heinz (35674)
Danish Blue (2201)
Witte asperges (54579)
Groene asperges (5881)
Verse oregano (41234)
Gekookt ei (577)
Pancetta (45310)
Beukenzwammen (53325)
Verse waterkers (3998)

PIZZA BEEF STYLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pizzabodem Pastridor (21946)
Tomato Frito Heinz (35674)
Mozarella Galbani (50539)
Pulled beef (52929)
Jalapeño’s (64368)
Smokey BBQ saus (60200)
Pijpajuin (3954)
Geroosterde uitjes (51025)
Rode ajuin (3955)

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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4 HALEN
3 BETALEN
dat is

9.99 per stuk
Dressing zoet
10 liter Louisiana - geel

Andalouse
3 liter - Vleminckx
art. 1492 nu 14,03

art. 1329 van 24,65 nu 21,32

20.25

4 HALEN
3 BETALEN
dat is

10.43 per stuk
Dressing zuur
10 liter Louisiana - blauw

Samuraisaus
3 liter - Vleminckx
art. 1554 nu 14,64

art. 1330 van 24,36 nu 21,32

20.25

4 HALEN
3 BETALEN
dat is

10.13 per stuk
Mayonaise
10 liter - Vandemoortele

Bourgy hamburgersaus
3 liter - Vleminckx
art. 1553 nu 14,22

8
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art. 1364 van 31,31 nu 25,53

24.25

Vinaigrette risso bieslook

Vinaigrette met bieslook

Barbecuesaus

750 ml tube - Vleminckx

tube 1 liter - Anda

3 liter - Anda

art. 48679 van 4,13 nu 3,36

art. 58072 van 4,19 nu 3,84

art. 155 van 10,46 nu 9,42

3.19

3.65

8.95

Tartaar Maison

Tartaar maison

Tartaarsaus maison

2,9 kg pet - Anda

5 liter box - Anda

10 liter - Anda

art. 56452 van 9,05 nu 8,16

art. 10766 van 13,94 nu 12,62

art. 1194 van 22,54 nu 20,41

7.75

11.99

19.39

Tomatenketchup

Tomato salsa

Porties cups mayonaise

10,2 liter - Heinz

2,15 liter - Heinz

100 x 25 g - Heinz

art. 1641 van 36,59 nu 31,84

art. 54508 van 11,53 nu 10,83

art. 10536 van 15,07 nu 13,67

30.25

10.29

12.99
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BBQ saus
2 liter - Bull’s Eye

Original
art. 62911

Steakhouse
art. 62724

Barbecue sauce

Classic burger saus

2,15 liter - Heinz

2,15 liter - Heinz

art. 54505 van 11,53 nu 10,83

art. 54540 van 11,53 nu 10,83

van 13,08 nu 11,88

10.29

10.29

11.29

Bicky festival

Bicky hotsaus

Bicky ketchup

Bicky dressing

tube 840 g

tube 900 g

tube 880 g

art. 815 van 3,69 nu 3,32

art. 818 van 4,32 nu 3,84

art. 812 van 4,72 nu 4,26

3.15

3.65

4.05

Bicky bomber
hot sauce

Bicky bomber
ketchup

Bicky bomber
dressing

2,8 kg

2,7 kg

2,5 kg

art. 43069 van 11,24 nu 9,99

art. 43068 van 11,75 nu 10,52

art. 43067 van 13,68 nu 12,20

9.49

9.99

11.59

10
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Saus
3 liter pet pot - Manna

Mayonaise

Barbecuesaus

art. 34406 van 12,18

art. 35070 van 12,86

Cocktailsaus

Samurai

art. 34403 van 12,27

art. 34401 van 12,67

Andalousesaus extra

Looksaus

art. 34423 van 12,93

art. 34404 van 13,62

nu 11,15

10.59

Vide vulling

Goulash

Goulash runds

850 g - Coertjens

850 g - Coertjens

850 g - Coertjens

art. 1123 van 5,75 nu 5,42

art. 1105 van 7,22 nu 6,83

art. 21034 van 7,33 nu 6,89

5.15

6.49

6.55

Vidé vulling

Goulash

Goulash runds

2,7 kg - Coertjens

2,7 kg - Coertjens

2,7 kg - Coertjens

art. 1124 van 18,41 nu 17,42

art. 1107 van 21,13 nu 19,99

art. 21035 van 22,36 nu 21,00

16.55

18.99

19.95
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Babi pangang

Boelet in tomatensaus

Yankee hotdog

850 g blik - Coertjens

klein 1,5 kg - Ovi

15 x 80 g blik - Ovi

art. 67168 van 8,00 nu 7,53

art. 1114 van 9,34 nu 8,37

art. 58727 van 7,36 nu 6,68

7.15

7.95

6.35

Vidé vulling vers

Vidé vulling vers

Stoofvlees saus

1 kg - OVI

2,25 kg - OVI

1,275 kg - JIV

art. 1121 van 8,64 nu 7,78

art. 1122 van 18,69 nu 16,83

art. 1100 van 4,40 nu 4,05

7.39

15.99

3.85

Stoofvlees

Stoofvlees extra fijn

Stoofvlees special

1,250 kg special - JIV

2,7 kg - JIV

2,7 kg - JIV

art. 1098 van 10,88 nu 9,99

art. 34016 van 21,70 nu 20,16

art. 34017 van 22,33 nu 20,47

9.49

19.15

19.45

12
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Bolognaisesaus

Bolognaise saus vers

Goulash

1,8 kg vers - JIV

3,2 kg - Traiteur Pierrot

2,7 kg - Equinox

art. 68565 van 9,18 nu 8,41

art. 21023 van 18,51 nu 16,09

art. 12809 van 17,07 nu 15,42

7.99

15.29

14.65

Goulash

Vidé vulling

Vidé vulling

700 g glas - Equinox

680 g glas - Equinox

2,7 kg - Equinox

art. 1108 van 3,92 nu 3,57

art. 10729 van 3,06 nu 2,73

art. 12810 van 13,09 nu 11,84

3.39

2.59

11.25

Stoofvlees

Stoofvlees saus

Stoofvlees

680 g glas - Equinox

800 g - Equinox

2,7 kg - Equinox

art. 1096 van 3,85 nu 3,46

art. 39168 van 2,92 nu 2,62

art. 12808 van 16,67 nu 15,00

3.29

2.49

14.25
FOLDER - juni

13

SUPER
DEAL!
vers
Aardappelpuree

Aardappelpuree spuitbaar

vers rol 2 kg - Kelderman

vers 2 kg - Kelderman

art. 41515 van 7,92 nu 6,83

art. 41457 van 8,28 nu 7,25

6.49

6.89

Aardappelkroketten
50 stuks - Kelderman
art. 42033 van 7,20 nu 6,20

5.

89
Zuiderse penne
1,25 kg - Hamal
art. 49880 van 7,33 nu 6,30

Aardappelsalade
5 kg - Hamal
art. 7198 van 16,93 nu 15,42

14.65 5.99

Aardappelsalade
1 kg - Hamal
art. 7381 van 3,51 nu 3,15

2.

99

14

FOLDER - juni

Coleslaw

Rode bietensla

1,5 kg - Hamal

1,5 kg - Hamal

art. 14338 van 4,50 nu 3,88

art. 14339 van 8,46 nu 7,25

3.69

6.89

Komkommer room salade

Farmer salade

Griekse witte kool

3 kg - Bieze

3 kg - Bieze

3 kg - Bieze

art. 30025 van 13,59 nu 10,52

art. 30027 van 11,33 nu 8,79

art. 31732 van 10,06 nu 7,99

9.99

8.35

7.59

American coleslaw

Culinaire room original

3 kg - Bieze

1 liter - Debic

art. 25974 van 13,83 nu 10,79

art. 30033 van 12,80 nu 9,95

art. 6429 van 2,94 nu 2,73

10.25

9.45

2.59

Room gezoet

Bak & Braad Margarine vloeibaar

1 liter - Debic

0,9 liter + butter flavour - Phase

Bak & Braad Margarine vloeibaar

art. 7304 van 4,18 nu 3,95

art. 7560 van 5,09 nu 4,52

art. 7612 van 18,84 nu 16,83

3.75

4.29

15.99

Salade 4-jaargetijden
3 kg - Bieze

3,7 l + butter flavour. - Phase

FOLDER - juni

15

Grand decor parmesan

Grand decor rastoria tomaat

Mai phai

50 stuks - Didess

50 stuks - Didess

50 stuks - Didess

art. 48737 van 10,21 nu 8,94

art. 48738 van 10,21 nu 8,94

art. 55943 van 10,21 nu 8,94

8.49

8.49

8.49
vers

Mini wafeltjes
tomaat basilicum

Kipwit gekookt

Bakpatatjes kant-en-klaar

450 g - Didess

blokjes 30 mm 2,5 kg

2 kg - Jebo

art. 66628 van 10,96 nu 8,94

art. 31856 van 16,44 nu 15,53

art. 62016 van 12,26 nu 9,95

8.49

14.75

9.45

Spaghetti
5 kg - Valdigrano

Fijn No. 1
art. 598 van 7,91

Fijn No. 3
art. 554 van 8,10

No.5
art. 645 van 8,03

Penne rigate
5 kg - Valdigrano
nu 6,89

art. 41999 van 8,20 nu 7,10

6.55

6.75

16
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Ravioli carne

Ravioloni met ricotta en spinazie

Ravioli secreto 07

diepvries 1 kg - Altoni

diepvries 1 kg - Altoni

diepvries 1 kg - Altoni

art. 42632 van 12,29 nu 9,63

art. 41687 van 12,20 nu 10,68

art. 60526 van 24,20 nu 21,21

9.15

10.15

20.15

Ravioloni boschampion,
funghi, truffel

Ravioloni scampi curry

Ravioloni kreeft

diepvries 1 kg - Altoni

diepvries 1 kg - Altoni

1 kg - Altoni

art. 41686 van 14,53 nu 12,62

art. 42428 van 17,28 nu 15,11

art. 56534 van 21,83 nu 19,10

11.99

14.35

18.15

Tagliatelle

Peppe ravioli burrata e limone

Peppe caramelle ossobuco

500 g - Valdigrano

diepvries 1 kg - Altoni

diepvries 1 kg - Altoni

art. 634 van 1,57 nu 1,36

art. 66054 van 20,13 nu 17,53

art. 67804 van 31,48 nu 27,36

1.

16.65

25.99

29
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Ontdek dit traditioneel
gerecht uit Hawaii

Dé FOOD innovatie
van 2020

Poké is een traditioneel gerecht uit
Hawaii, waar vaak verse vis in
blokjes en groente centraal staat.

www.eurofresh.be

In een Poké bowl zit voornamelijk
jouw favoriete vissoort, gemixt met
verse gezonde ingrediënten.
De Poké bowl kan ook zonder vis,
met kip, vlees of veggie gegeten
worden.

Bowl

RECEPT

VIDEO

SCAN DEZE CODE MET DE CAMERA VAN
UW SMARTPHONE EN BEKIJK HET FILMPJE

18
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benodigdheden
€ 3.85

€ 47.89

Yama Sushi rijst

Rijstazijn Sushi Yama

Rijstazijn Sushi Yama

Verpakking: 10kg
Art.nr. Eurofresh: POKEB002
Art.nr. Van Zon: 69125
Van: € 33.49

Verpakking: 300ml
Art.nr. Eurofresh: POKEB009
Art.nr. Van Zon: 69131
Van: € 4.28

Verpakking: 19Ltr
Art.nr. Eurofresh: POKEB011
Art.nr. Van Zon: 69132
Van: € 53.22

Mooie witte kleefrijst voor o.a.
sushi.

Kant-en-klare sushi-azijn.
Ook zeer geschikt voor
saladedressings.

Kant-en-klare sushi-azijn.
Ook zeer geschikt voor
saladedressings.

€ 2.92

€ 30.14

Yama Sushi rijst
Verpakking: 750 gram
Art.nr. Eurofresh: POKEB001
Art.nr. Van Zon: 69124
Van : € 3.24
Mooie witte kleefrijst voor o.a.
sushi.

€ 20.81

€ 19.78

€ 5.03

€ 11.72

Yakitorisaus Yama

Japanse Sesamsaus

Japanse Kewpie mayo

Kewpie sesam dressing

Verpakking: 3000 gram
Art.nr. Eurofresh: POKEB008
Art.nr. Van Zon: 69130
Van: € 23.12

Verpakking: 3000 gram
Art.nr. Eurofresh: POKEB007
Art.nr. Van Zon: 69129
Van: € 21.98

Verpakking: 520ml
Art.nr. Eurofresh: POKEB004
Art.nr. Van Zon: 69127
Van: € 5.59

Verpakking: 1000ml
Art.nr. Eurofresh: POKEB006
Art.nr. Van Zon: 69128
Van: € 13.02

Donkere saus op basis van soja.
Warm en koud toepasbaar.

Rode licht-zoete saus met
geroosterd sesamzaad. Warm en
koud toepasbaar.

Japanse mayonaise is licht
pittig, voor meer bite. De textuur
is zijdezacht. Daardoor past
‘ie perfect bij sushi en andere
Japanse gerechten.

Sesamdressing met fijne
notensmaak. Te gebruiken voor
groenten, salades, bij vis en als
dipsaus.

Maak uw product nog
aantrekkelijker met deze
stijlvolle stickers!

NIEUW
€ 50.36

(incl. Fost bijdrage)

PRODUCT

€ 41.53

€ 8.33

Glashelder saladebak 750ml

Furikake kruiden

Japanse Wasabi mayo

Verpakking: 200 stuks
Art.nr. Eurofresh: VP0500
Art.nr. Vant: 69553
Van: € 54.21

Verpakking: 500 gram
Art.nr. Eurofresh: POKEB003
Art.nr. Van Zon: 69126
Van: € 46.14

Verpakking: 1000ml
Art.nr. Eurofresh: HS008
Art.nr. Van Zon: 69035
Van: € 9.26

De glasheldere saladebak met
aangehecht deksel is ideaal voor het
verpakken van salades, rauwkost,
pastasalades etc. Stapelbaar.

Rijsttopping met wasabismaak.
Ook als ‘coating’ voor inside-out
roll. En met panko mengen voor
lekkere paneerlaag voor vlees/
vis. Deze kruiden zijn een uniek
ingrediënt voor pokébowls.

Smaakvolle zachte wasabi
mayonaise, die zeer geschikt is
voor gebruik in o.a. pokébowls,
salades, sushi, ... Glutenvrij.

Hoe stoom ik
SUSHI rijst
in steamer?
(scan me!)

Kip

Zalm

eggie
Bowl
Artikel

Verpakking

Prijs
(€)

STPBOWL

69289

Stickers ‘Poke Bowl’ Ø50mm

1000st./rol

27

STNI

69285

Stickers ‘Nieuw’ Ø28mm

1000st./rol

18

STKIP

69274

Stickers ‘Kip’ Ø28mm

1000st./rol

18

STZALM

69319

Stickers ‘Zalm’ Ø28mm

1000st./rol

18

STVE

69308

Stickers ‘Veggie’ Ø28mm

1000st./rol

18
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Recept inspiratie

COMFORT FOOD – BBQ BITES
LEMON STYLE
CHICKEN WINGS

AMERICAN COLE SLAW

Ingrediënten (4 personen)

Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 st kippenvleugels (37058)
2 gekonfijte citroenen (64572)
2 st citroengras (34535)
4 laurierblaadjes (6155)
enkele peultjes kardemom (53680)
4st steranijs (57012)
4 kruidnagels (3128)
fruit pepper lemon (57021)
2 el zwarte sesam (57031)
150 g cashewnoten geroosterd (56774)
1 rode chilipeper (40013)
enkele takken koriander (41316)

Bereiding
1 Kippenvleugels kruiden met grof zeezout, peper en fruit pepper
lemon. Alles goed met de hand inwrijven. De vleugels vacuüm
trekken met enkele stukken gekonfijte citroen, steranijs, laurier,
kardemom, kruidnagel en laurier. 2 Het geheel laten marineren
en 24 uur laten garen in de vacuümzak. 3 De kippenvleugels uit
de vacuümzak nemen en mooi grillen op de BBQ. Als ze een
mooi kleurtje hebben, de vleugels overbrengen in een gietijzeren
schaal en de stukken gekonfijte citroen terug toevoegen samen
met enkele hele tenen look en het citroengras. 4 Vochtige
cederhoutsnippers over de houtskool strooien en de schotel
zonder deksel in een gesloten BBQ van ongeveer 130°C laten
smoken gedurende 35 à 40 minuten. 5 Cashewnoten grof hakken
en lichtjes roosteren in een droge pan.6 De kippenvleugels
recht van de BBQ serveren en afwerken met zwart sesamzaad,
cashewnoten, ringetjes rode chilipeper en verse koriander.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g fijn gesneden witte kool (66535)
200 g fijn gesneden rode kool (66546)
1 jonagold appel (40419)
200 g geraspte wortel (29544)
2 stengels witte selder (54294)
150 g sweet pickle relish (60194)
enkele takken peterselie (4018)
100 ml Hellmann’s yoghurt vinaigrette (7196)
100 ml Heinz mayonaise (48933)

Bereiding
1 De appel en de witte selder in dunne reepjes versnijden. 2
Witte kool, rode kool, geraspte wortelen en gehakte peterselie
toevoegen.3 Yoghurt vinaigrette en mayonaise toevoegen,
samen met de sweet pickle relish.

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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Recept inspiratie

COMFORT FOOD – BBQ BITES
BLACK ANGUS JODENHAAS MET
‘KOREAN RELISH’
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg Black Angus jodenhaas (55012)
300 ml sticky Korean BBQ sauce Heinz (59312)
1 rode paprika (3978)
1 komkommer (3974)
1 rode ajuin (3955)
enkele takken koriander (41316)
enkele takken peterselie (4018)
50 ml olijfolie (56033)
gerookt zeezout en peper

Bereiding
1 Jodenhaas kruiden met zeezout en peper van de molen. Goed inwrijven en mooi
aankorsten op de BBQ. Onder gesloten deksel op 150 °C verder laten garen tot een
kerntemperatuur van 50°C.2 Voor de relish paprika, komkommer en rode ajuin in fijne
blokjes versnijden. Peterselie en koriander fijn hakken. Sticky Korean BBQ sauce
een scheutje olijfolie toevoegen. 3 Het vlees versnijden en de relish erop serveren.
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Recept inspiratie

COMFORT FOOD – BBQ BITES
BULL’S STYLE MOSSELEN MET PLADIJS
EN ZEEGROENTEN
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg Zeeuwse mosselen
10 pladijs filets vers (57999)
2 ajuinen (35313)
½ groene selder (36353)
1 pijpajuin (3954)
enkele takken koriander (41316)
gezouten zeesla (70302)
gezouten dulse (70297)
zeekraal (70295)
800 ml visfumet Knorr Professional (5603)
600 ml culinaire room Debic (6429)
500 ml Bull’s-Eye steakhouse saus (62724)
cederhoutsnippers (61554)

Let op:

De Zeeuwse mosselen zijn pas
verkrijgbaar bij op start van het
bodemcultuur seizoen.

Bereiding
1 De groenten wassen en in een gietijzeren schaal aanfruiten op de BBQ. 2 De pladijsfilets oprollen. 3 De
mosselen en visfumet toevoegen. Alles lichtjes opschudden en de pladijsrolletjes erin verdelen. 4 Culinaire
room en Bull’s-Eye steakhouse saus toevoegen. 5 Vochtige cederhoutsnippers over de houtskool strooien en
de schotel zonder deksel in een gesloten BBQ van 150°C gedurende een 12 minuten laten garen. 6 Afwerken
met pijpajuin, koriander, dulse, zeesla en zeekraal.

LEKKER VOOR ER BIJ...
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Recept inspiratie

COMFORT FOOD – BBQ BITES
GLAZY MOINK BALLS

DIRTY BERNER SAUSSAGE PLATE
| MEXICAN JACKED POTATO

Ingrediënten (4 personen)

Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

500 g rundsgehakt (33501)
12 plakjes ontbijtspek (37666)
2 el look in stukjes Bresc (45562)
1 el oregano (3138)
150 g Parmezaanse kaas gemalen Galbani
(54941)
1 ei (577)
3 el grill kruiden VZ/CMS (59362)
1 el intense flavor deep smoke (63161)
250 ml Sweet Baby Ray’s BBQ sauce
(60200)

Bereiding
1 Rundsgehakt, geperste look, oregano,
Parmezaanse kaas, ei , enkele druppels
intense flavor deep smoke goed mengen en
balletjes rollen van +- 30 g. 2 De balletjes
kruiden met BBQ kruiden en oprollen in plakjes
ontbijtspek. 3 De balletjes garen op een BBQ
van 120°C tot een kerntemperatuur van 60 °C.
4 Culinaire room en Bull’s-Eye steakhouse
saus toevoegen. 5 Alles royaal inborstelen met
BBQ saus en terug op de BBQ plaatsen tot een
kerntemperatuur van 70°C.

Mâcon Solutré
Pouilly
75 cl
65117 nu 13,95

13.25

6 Berner worsten (49321)
4 st aardappel in de schil MC (61964)
4 grote el Mexican sauce (60198)
Hemp sauce (68711)
platte peterselie om af te werken (19583)
8 à 10 st pimentos padron (60615)
pijpajuin om af te werken 3954)
4 el zure room (67864)
olijfolie (56033)
chimichurri kruiden Verstegen (20308)

Bereiding
1 De voorgegaarde aardappelen in de schil voor 2/3 in 2 snijden en
inborstelen in olijfolie, kruiden met peper en zout en in een vuurvaste schotel
plaatsen. 2 In de BBQ plaatsen op 200°C. en kort laten roosteren tot er
een goudbruin randje ontstaat. 3 Intussen de Berner worsten grillen. 4 De
pimentos padron besprenkelen met olijfolie, royaal bestrooien met grof
zeezout en krachtig bakken. 5 De schotel verder afwerken met de gegrilde
Berner worsten en pimentos padron. De aardappelen vullen met Mexican
sauce en zure room. Hemp sauce in streepjes erover. 6 Het geheel verder
afwerken met platte peterselie, pijpajuin en chimichurri kruiden.

Herkomst: Bourgogne, Mâcon
Druivenrassen: 70% 100% Chardonnay
Serveertemperatuur: 8 tot 10° C
Drinken: nu – 2024
Medium gele Chardonnay met een exotische
neus van mango, verse abrikozenjam, rijpe peer,
amandel en passievrucht. In de mond sappige
citrustonen en opnieuw impressies van tropisch
fruit (ananas, mango, guave), gevolgd door een
fijne sappige afdronk.
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BUTCHER’S CHOICE
Kant en klare pulled pork op
authentieke wijze gerookt en
gepulled. Ontdooien en opwarmen
in combinatie met onze Whiskey
Maple sauce (66399) voor het
beste resultaat.
Nick Vanhoudt
Planner

Pulled pork

ingevroren - 2 x 1 kg - Nederland
art. 52927 nu 24,20

22.99

Per st

24
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Het prachtige Iberische
rundvlees Rubia Gallega
of Galicisch Blondvee,
heeft een zeer mooie
en verfijnde smaak.
Deze oudere runderen
(8-14jaar) voeden zich
uitsluitend met gras,
kruiden en klaver.

6.

49

BBQ-worst met fijne kruiden
vacuum - 5 x ca. 100 g - België
art. 39856 nu 6,84

Lamskotelet gemarineerd

14.

Per kg

49

atmosferisch verpakt - 16 x ca. 65g Nieuw-Zeeland
art. 35882 nu 15,78

Per kg

Rubia gallega cote a l’os

DA Rubia S. vacuum – ca. 1 kg - Spanje
art. 49033 nu 37,89

Holstein picanha

vacuum - ca. 1,2 kg - Nederland
art. 70130 nu 14,63

35.99

Per kg

13.89

Per kg

Lekker bij pulled pork of als
glace op uw spareribs

Whiskey Maple sauce

atmosferisch verpakt - 0,5 l - Nederland
art. 66399 nu 5,15

4.

89
Per st

Spekfakkels

atmosferisch verpakt - 20 x ca. 35 g Duitsland
art. 34766 nu 14,73

13.99

Per kg
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op en top Belgische ham

Als topping, afgebakken
als krokante beet bij
een soep of gemengd
in een salade zorgen ze
voor een verrassende
smaakbeleving.

Brugse gerookte ham crumble

atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 69828 nu 7,36

Meesterlycke BBQ-ham 1/2
vacuum - ca. 3 kg - België
art. 37595 nu 10,52

6.

99

9.

Per st

99
Per kg

Ganda ham 1/4

vacuum - 1,5 kg - België
art. 49044 nu 21,05

Fuet worstje

atmosferisch verpakt - 160 g - Spanje
art. 54226 nu 2,10

19.99

Per kg

1.99

Per st

50 stuks van 2 mm

Spek gerookt dun gesneden
vacuum - ca. 1,1kg - België
art. 37669 nu 8,94

26
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8.49

Per kg

Chorizo iberico cebo
vacuum - 250 g - Spanje
art. 54227 nu 2,94

2.79

Per st

Limburgs stoofvlees

atmosferisch verpakt - 2,1 kg - België
art. 62887 nu 17,36

16.

49
Per st

Kempisch stoofvlees

atmosferisch verpakt - 2,1 kg - België
art. 62886 nu 17,36

16.49

Per st

mooie middenstukken

Kalfs ossobucco

vacuum - 4 x ca. 300 g - Nederland
art. 35404 nu 11,57

10.

99
Per kg

apart ingevroren - 80 x 10 g - Frankrijk
art. 52676 nu 17,89

atmosferisch verpakt - 2 kg - Europa
art. 33571 nu 3,15

2.99

Per kg

uitpakken, ontdooien, op bord leggen en dresseren

aparte schellen, handig voor hapjes
of kleinere porties

Carpaccio Jean Routhieau

Kipdrumsticks

17.00

Per st

Carpaccio Jean Routhieau

apart ingevroren - 20 x 70 g - Frankrijk
art. 53279 nu 31,57

29.99

Per st
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Scampi gepeld Black Tiger

Gamba

Gamba

pd rc 16/20 pr 1 kg dv - Fisker

bt Hoso 16 / 20 1 kg - Fisker Original

bt hoso 13/15 1 kg dv - Fisker Original

art. 57888 van 13,50 nu 12,41

art. 57939 van 9,55 nu 8,20

art. 57938 van 11,46 nu 9,88

11.79

7.79

9.39

Tonijnsteak vacuüm

Gerookte zalm
gesneden

Gerookte zalm toast-longsliced

1 kg - Fisker Original

+/- 1000 g p.p / kg - Gold

Noors 500 g vacuum

art. 57946 van 10,87 nu 9,36

art. 12518 van 23,49 nu 21,04

art. 68713 van 16,54 nu 15,25

8.89

19.99

14.49

Oostends vispannetje

Oostends vispannetje met puree

Vispannetje met kreeftensaus

400 g - Delimeal

500 g - Delimeal

400 g - Delimeal

art. 11139 van 5,58 nu 4,79

art. 13231 van 5,81 nu 5,00

art. 14994 van 6,15 nu 5,25

4.55

4.75

4.99
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Productinspiratie

PLATVISSEN

De platvis is een vissoort dat leeft op de zeebodem. Het meest opvallende kenmerk van deze vis is dat de
ogen aan de bovenzijde van het lichaam zitten.
Dat is niet voor niets: de platvis graaft zich -om uit het zicht van natuurlijke
vijanden te blijven of om zelf naar een smakelijk prooi te loeren- in het
zand in. De ogen steken echter boven het zand uit en zo kan de platvis de
omgeving in de gaten houden. Nog een belangrijk kenmerk is de schutkleur:
de onderzijde van de vis is altijd licht gekleurd terwijl de bovenzijde altijd
donkerder van kleur is.
De platvis ziet het levenslicht min of meer als ‘gewone vis’. Tijdens de groei
past de vis zich aan het leven op de zeebodem aan. Het lichaam vlakt af en
de voorste schedelbeenderen en kaken draaien. De ogen en mond draaien
mee, net als de rugvin, die uiteindelijk aan de zijkant komt te zitten.
In de Noordzee behoort ca 30% van de bodemvissen tot de platvissen.

Enkele belangrijke soorten:
Griet
Een redelijk ronde platvis
die tot 75cm lang kan
worden en algemeen
voorkomt in de zuidelijke
Noordzee. Griet wordt
opgevist als bijvangst bij
het vissen naar schol en
tong en maakt een goede
prijs op de markt omdat hij
zeer smakelijk is.

Heilbot
Een heilbot kan tot 4 meter
lang worden en is daarmee
de grootste onder de
platvissen. De vis leeft in
de koude kustzeeën van
de noordelijke Atlantische
Oceaan. Heilbot is rijk
aan visolie (levertraan –
vitamine D) en is zowel
vers als gerookt een echte
delicatesse.

Schol of pladijs
Deze platvis is gemakkelijk
te herkennen aan de oranje
stippen op oogzijde van het
lichaam. De vis kan 90cm
lang worden en leeft onder
andere in de Noordzee.
De zachte smaak van het
visvlees maakt dat schol
een belangrijke bron van
inkomsten is voor de visserij.

Schar
Een vis die onder andere
leeft in het kustwater van
de Wadden- en Noordzee
en in brak water rond de
Zeeuwse eilanden. De vis
wordt zo’n 42cm lang en
heeft een bruine kleur met
kenmerkende strepen.

Tarbot
Een zandkleurige platvis
die maximaal een meter
lang kan worden. De kleur
van de vis kan variëren al
naar gelang de bodem
waar ze over zwemt. Tarbot
laat zich vrij gemakkelijk
vangen langs onder andere
de stranden van België en
Nederland.

Tong
Een vis die veel voorkomt
in de Atlantische Ocean
en de Noord- en Oostzee.
Volwassen tong behoort
tot de luxere gerechten
in restaurants, het is
een echte lekkernij. De
-kleinere- sliptongetjes zijn
heerlijk om ‘af te kluiven’.

Tongschar
Deze vis is géén familie van
de tong. Tongschar kan
25cm lang worden, behoort
tot de schol-achtigen en
komt voor van de Golf van
Gascogne tot IJsland. Als
de prijs van Noordzeetong
de hoogte inschiet kan
tongschar betaalbaar en
waardig alternatief zijn.

Bot
Deze vis behoord tot de
pladijzen en is vooral populair
in landen als Duitsland,
Denemarken en de Baltische
staten. Opvallend is dat
bot een deel van zijn leven
in zoet water doorbrengt.
Hij zwemt rivieren op om
zich te voeden, maar zich
voortplanten doet bot toch
liever in zout water.

Ontdek deze vissoorten in onze winkels!
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Garde d’or saus
1 liter - Knorr

Champignon
art. 300 van 6,13

Peperroom
Champignonsaus

art. 303 van 6,16

zonder garnituur
Witte wijn

art. 9932 van 6,15

art. 8809 van 6,21

Vissaus nantua
Rode wijn

art. 5013 van 6,15

art. 50544 van 6,16

Mosterd
Witte basis

art. 21776 van 6,15

art. 9996 van 6,00

Curry
art. 5480 van 6,19

nu 5,42

5.15

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

Witte wijn saus
1,05 kg - Knorr
art. 8556 van 20,18 nu 18,62
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26.

49

17.

69

Visbouillon poeder
850 g - Knorr
art. 41618 van 16,91 nu 15,04

Vleesjus
1,43 kg - Knorr
art. 17254 van 32,10 nu 29,67

14.

29

28.

19

Espagnolsaus
1,35 kg - Knorr
art. 8701 van 18,68 nu 17,25

Blanke roux
1 kg - Knorr
art. 295 van 9,27 nu 8,20

16.39

7.79

SUPER
DEAL!
Primerba curry

Primerba basilicum

340 g pet - Knorr

340 g pet - Knorr

art. 9332 van 10,16 nu 8,89

art. 9338 van 11,51 nu 10,09

8.45

9.59

Gelatine blaadjes
500 g 25 x 6 stuks - Isfi
art. 9857 van 15,41 nu 12,20

11.

59

Muskaatnoten
550 g - Isfi
art. 9804 van 17,87 nu 15,78

14.99
Spaghettikruiden
800 g - ISFI
art. 9828 van 7,22 nu 5,74

Basilicum kruid
200 g - Isfi
art. 9782 van 2,91 nu 2,58

2.

45

Kaneelpoeder
430 g - Isfi
art. 9792 van 7,22 nu 6,31

5.45

5.99

Zeezout Ibiza

Zeezout Ibiza

150 g - molinillo

150 g keramische pot

Natural

Chili

Natural

art. 64512

art. 64506

art. 64511

Flores
art. 64508

Mediterranea
art. 64509

Flores
art. 64507

van 10,61 nu 8,23

van 11,36 nu 9,13

7.82

8.67
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#FOODMUSTBEFUN

Zorg voor een gezellig moment
en een glimlach aan tafel

32
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LOLLIGE PEPER- EN
ZOUTMOLENS

6

VERSCHILLENDE
OPDRUKKEN IN
ÉÉN DOOSJE

€2.59 €46.62
PER MOLEN

PER DOOS

Zeezout molen/grinder 100gr
Verpakking: 18 st./doos Inhoud: 3x6 stuks
Art.nr. Eurofresh: SMILE001
Art.nr. Van Zon: 69880

G
ILILNING
M
S SEL
IS

€2.79 €50.22
PER MOLEN

PER DOOS

Peper molen/grinder 50gr
Verpakking: 18 st./doos Inhoud: 3x6 stuks
Art.nr. Eurofresh: SMILE002
Art.nr. Van Zon: 69882

SCA
CODN
E

by
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Groenteschaal ‘koude’ gourmet

Vitaminen rauwkost

7 vaks - 800 g

500 g

art. 68483 nu 9,99

art. 34094 nu 8,69

art. 65479 nu 4,69

9.49

8.25

4.45

Slamix sunnymix

Fijnproeverssla

Pizza champignons

500 g

500 g - Atlantisch

500 g

art. 62645 nu 5,26

art. 29542 nu 3,43

art. 63498 nu 5,00

4.99

3.25

4.75

Zoete aardappel

Krielaardappel

Asperges vers groen bussel

500 g

1 kg

450-500 g

art. 37532 nu 1,68

art. 36284 nu 1,99

art. 5881 nu 5,64

1.59

1.89

5.35

Dipschotel 5-vaks

34
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Een originele menukaart in de kijker

BARNABA

Barnaba -the Food Experience- in Koersel, Limburg,
mag tot één van de origineelste concepten in de regio gerekend worden. Sterker
nog, de filosofie rond de fictieve afgezwaaide burgemeester van Beringen
bereikt óók nieuwsgierigen van vér buiten Limburg. Mr. Barnaba bereisde
jaren lang alle werelden die onze aarde rijk is en bracht een pak aan inspiratie
mee terug naar het mondaine Koersel. Voilà, Van Zon stelt aan u voor: de
edelachtbare chef die álle reisgeheimen bij zich draagt en speciaal voor u een
tipje van zijn eigen wereldse Food Experience oplicht… Beleef Barnaba!

Aan allen,
Als voormalig burgemeester van Beringen en bovenal wereldburger heb ik mij één
ding gerealiseerd.Het monetaire, het materialistische en zelfs het succes brengen
geen voldoening want men streeft steeds naar meer. Als men zich focust op liefde
en hechte connecties dan vindt men het ware geluk. Mijn droom is om iets te
creëren waar mensen samen komen en genieten van mijn wereldse ervaringen.
Barnaba. Een echte food experience dat zich uit in een bar, restaurant, feestzaal,
cateringservice en shop. Alle gasten kunnen in een modieuze, maar toch huiselijke
sfeer genieten van een heerlijke koffie, een kleine hap, een lunch of een diner.
Gezelligheid en authenticiteit staan centraal. Het interieur, de kaart, de muziek en
het aanbod zorgen voor een totaalbeleving. De geïntegreerde Barnaba Shop zorgt
ervoor dat elke gast de mogelijkheid heeft om thuis verder van de Barnaba food
experience te genieten.
De cirkel is rond met de Barnaba event- en cateringservice. Deze service
garandeert een Barnaba beleving op locatie. De extra zalen van Barnaba verlenen
zich perfect voor businessmeetings en events. In alle onderdelen van het Barnaba
concept is er oog voor detail en staan kwaliteit, service en klantvriendelijkheid
centraal.
Mr. Barnaba

HET MENU
Barnaba’s menu bestaat uit een vaste kaart met Barnaba Signature Dishes en een
seizoensgebonden suggestiekaart. De rode draad? De ‘Only @ Barnaba Available’
wereldgerechten. Wat dacht u van een chicken tandoori, curries, stuffed sweet potato of
gegrilde octopus met couscous in Barnabastijl?
De opbouw van het menu is eenvoudig: bar & bites, voorgerechten, salades, pasta’s en
noedels, hoofdgerechten en desserts. Er wordt gewerkt met dagverse ingrediënten welke
vaak maar kort houdbaar zijn. Daar wordt -in samenwerking met Van Zon- bij de keuze
van de gerechten voor de kaart rekening mee gehouden; de ingrediënten kunnen in
verschillende items van het menu gebruikt worden waardoor versheid gegarandeerd blijft.

DE CHEF
Ik ben Antonio Corigliano, 27 jaar en reeds 3 jaar werkzaam voor Barnaba. Ik kwam ter
wereld in Calabria (Italië) en werkte op jonge leeftijd in het restaurant van mijn ouders. Na
mijn opleiding belandde ik via onder andere Duitsland, Zwitserland en een cruiseschip in
Genk. Daar werkte ik een tijd lang voor La Botte en Peppe’s, beide eigendom van Peppe
Giacomazza. Via vrienden leerde ik Ercan Boyraz -bezieler van Barnaba- kennen en
die wist mij te strikken voor zijn wereldkeuken waar ik traditioneel Italiaans kan koken én
Barnaba’s wereldgerechten van een eigen toets mag voorzien.
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Gerookt (ontbijt)spek

Gerookt spek ontbijt vgs 2 mm

Gezouten spek sup.

gesneden zonder knars p.p/kg

+- 1,2 kg pp/kg - Selecta

Gesneden p.p/kg

art. 26052 van 11,94 nu 10,30

art. 62225 van 11,28 nu 10,20

art. 5573 van 12,25 nu 10,52

9.79

9.69

9.99

Pic-nic schouderham

Pic–nic schouderham

gesneden 500 g hp

gesneden 1 kg - Selecta

van 9,58 nu 8,05

art. 19998 van 4,80 nu 4,05

art. 17434 van 8,97 nu 7,53

7.65

3.85

7.15

Gekookte hoeveham superieur

Toasti schouderham

Ontvette ham baguette

gesneden 500 g

gesneden 10 x 10 cm 500 g

gesneden 5 x 15 cm 34 sneden

art. 56558 van 5,52 nu 4,89

art. 19999 van 5,19 nu 4,41

art. 35533 van 9,94 nu 9,15

4.65

4.19

8.69

/KG

Spek
1 kg

Gerookt
art. 7265

Gezouten
art. 8017
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Préparé

Salami zonder look

gesneden p.p/kg

1,25 kg - Traiteur Pierrot

2,5 kg

art. 5574 van 12,25 nu 10,52

art. 17690 van 11,93 nu 10,52

art. 7726 van 24,44 nu 21,04

9.99

9.99

19.99

Kaasblokjes jong

Gerookt spek

/KG

Feta Greco

Feta Greco

500 g - Selecta

400 g

+/-2 kg pp / kg

art. 30537 van 4,80 nu 4,20

art. 64159 van 3,92 nu 3,78

art. 64341 van 10,30 nu 9,36

3.99

3.59

8.89

Feta Greco in blokjes

Mozzarella pizzaiolo

Speculoospasta porties

1,8 kg

geraspt 1 kg

120 x 20 g - Lotus

art. 64158 van 23,08 nu 22,09

art. 54573 van 5,14 nu 5,00

art. 50863 van 29,95 nu 28,05

20.99

4.75

26.65
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Apero sticks artisanaal natuur

Apero sticks artisanaal pesto

Receptie assortiment broodjes

1 kg - DV Foods

4 x 18 stuks - Pastridor 1241

art. 54553 van 10,34 nu 9,57

art. 52727 van 10,76 nu 9,99

art. 15062 van 18,34 nu 15,57

9.09

9.49

14.79

Mini tafel ass.rond broodjes

Viking thinbread rh

Worstenbroodje kip

5 x 20 x 30 g - Pastridor 1683

40 x 80 g - Pastridor 1632

45 stuks - Dauphine 4312

art. 22958 van 18,93 nu 16,20

art. 30740 van 25,10 nu 21,53

art. 41145 van 35,06 nu 28,20

15.39

20.45

26.79

Rustiek stokbrood wit

Rustiek stokbrood volkoren

Boerenpistolet bruin

56cm 18 x 370 g - Past 218645

18 x 385 g - Pastr 21864

75 x 100 g Dauphine 3783

art. 70364 van 20,47 nu 17,88

art. 68728 van 22,28 nu 19,57

art. 41494 van 18,88 nu 14,31

16.99

18.59

13.59

1 kg - DV Foods
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Gratis koffielepels

we are zonnetjes

Chris Bergs
Verantwoordelijk software

Molenaarsbrood

Koffiekoekjes box

(miller loaf) 10 x 600 g - Panesco

365 stuks - Lotus

art. 32005 van 20,33 nu 18,52

art. 53528 van 38,59 nu 36,79

17.59

34.95
Kinder Bueno
30 x 43 g
Original
art. 5304 van 23,94

White
art. 66036 van 23,77

Koekjes ass zomerpromo
525+75 gratis - Jules Destrooper
art. 58529 van 57,77 nu 54,73

nu 21,04

51.99

19.99

Vertel eens wat over jezelf? Ben je
getrouwd? Heb je kinderen?
Ik ben Chris Bergs en ik woon samen
met mijn man Leo in Pelt. Wij hebben
geen kinderen, maar wel 2 schattige
viervoetertjes: Lujo en Rizky.
In mijn vrije tijd kan ik genieten van
het lezen van een goed boek, het
kijken naar een spannende film of op
restaurant gaan, met zijn twee of met
vrienden. Mijn man en ik gaan graag
op reis om nieuwe culturen op te
snuiven, lekker te eten en te luieren op
het strand.
Wat is je functie en wat houdt
deze in?
Ik ben verantwoordelijk voor ons
softwarepakket. Zorgen dat al de
processen correct verlopen is mijn
doel. Indien er nood is aan extra
functionaliteit, zorg ik samen met
onze externe IT-partner ervoor dat dit
gerealiseerd kan worden. Steeds meer
en meer krijgen we ook de vraag om
te koppelen met externe applicaties
en partijen. Ook dit is telkens weer
een uitdaging. Daarnaast sta ik ook
in voor de webshop, een project dat
ook zeer boeiend is om mee te helpen
ontwikkelen.
Hoe lang werk je bij Horeca Van
Zon?
Ik ben beginnen werken bij Van Zon
in Hamont op 5 juni 1989. Niet te
geloven dat het al zo lang geleden
is! Ik heb dus veel zien veranderen
binnen Van Zon en kan wel zeggen
dat ik er trots op ben om hier aan te
hebben meegewerkt. Dat was eerst
nog onder Pierre en Lizet en nu bij
Marion en Koen.
Wat vind je fijn aan je job?
Voor mij is dat vooral het creatieve
dat hierbij komt kijken. Je krijgt een
probleem voorgeschoteld; soms is
duidelijk waar de oorzaak zit, maar
soms totaal niet. Het uitzoeken wat
er fout is en hoe je het kan oplossen,
dát geeft een kick. Het boeiendst
vind ik als er nood is aan nieuwe
processen en ik deze mag uitwerken.
Andere collega’s vinden dit saai, ik
vind het uitdagend. Het is met tijden
wél stresserend, maar dat neem ik er
graag bij.

Bakey bakspray

Olijfolie pizza

600 ml - Delizio

500 ml - Lesieur

art. 55457 van 3,08 nu 2,79

art. 66996 van 6,24 nu 5,53

2.65

5.25

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Hopelijk kan Van Zon dankzij jullie
nog verder groeien en mogen we nog
veel nieuwe uitdagingen aangaan. De
horecasector heeft de laatste maanden
veel te verduren gehad, maar toch
blijven we er in geloven. Samen sterk!
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Fruitbereiding
1,15 kg - Colac Sundae’s

Rote grutze

Tropical

art. 41235 van 5,76

art. 56783 van 7,50

Bosvruchten

Rum-rozijn

art. 56784 van 6,34

art. 41239 van 7,25

nu 5,67

Speculoos
topping

5.39
Ori crumble
Banquet d’or

1 kg - Lotus
art. 64482 van 7,72 nu 7,36

Bestel tijdig!

Apple
100 x 74 g
art. 69898

Cookie
100 x 50 g
art. 69899

Chocolade coco
100 x 60 g

Tiger nuts barbecue

art. 70010

175 g - Duyvis
van 86,40 nu 75,74

art. 68796 van 2,49 nu 1,78

71.95

1.69

Chips
24 x 30 g - Lays

Grills
art. 11592

Bugles nacho
cheese
art. 25757

Chips cheetos cheese

Chips super gold

100 g

250 g - Lays

van 14,71 nu 11,42

art. 68797 van 1,92 nu 1,78

art. 68795 van 2,48 nu 1,78

10.85

1.69

1.69
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6.99

GRATIS

1X

Pepsi
24 x 33 cl sleek blik
art. 13244 nu 14,02

3 HALEN
2 BETALEN
dat is

0.97 per stuk

7Up free 24 x 33 cl bij aankoop van
Pepsi & Pepsi Max

+

1X

Pepsi Max
24 x 33 cl sleek blik
art. 7549 nu 14,33

=

3 HALEN
2 BETALEN
dat is

7up free
24 x 33 cl stevia sleek blik
art. 64304 nu gratis

3 HALEN
2 BETALEN

0.97 per stuk

dat is

1.06 per stuk

Chocolade
hazelnootdrink

Vanille
amandeldrink

Soja drink
original

250 ml flesje- Alpro

250 ml flesje- Alpro

1 liter - Alpro

art. 66417 nu 1,53

art. 66416 nu 1,53

art. 66413 nu 1,67

nieuw

Ice caffe latte Nutroma

Tropico original

Chaudfontaine
fusion citroen

12 x 25 cl blik

4 x 6 x 33 cl blik

24 x 50 cl

art. 66543 van 15,65 nu 13,67

art. 64075 van 14,34 nu 12,06

art. 57157 van 15,76 nu 13,36

12.99

11.45

12.69
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art. 16697 nu 13,90

=

24 x 33 cl
art. 16699 nu gratis

2X

Coca-cola energy
24 x 25 cl blik
art. 66146 nu 24,99

Coca-cola
energy zero

=

+

sugar 24 x 25 cl blik
art. 66147 nu gratis

+
Schweppes agrum

Schweppes lemon

4 x 6 x 33 cl

4 x 6 x 33 cl

4 x 6 x 33 cl

art. 2685 nu 20,01

art. 4346 nu 19,30

art. 53447 nu 19,29
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art. 63712 van 27,55 nu 22,69

21.55

Fuze Tea lemon
lemongrass
6 x 4 x 40 cl pet
art. 63711 van 27,55 nu 22,69

21.55

=

Schweppes tonic

42

6 x 4 x 40 cl pet

GRATIS

GRATIS
4 x 6 x 50 cl

Chaudfontaine

GRATIS

2X

Chaudfontaine bruis

Fuze Tea lime mint

Schweppes russchian
4 x 6 x 33 cl slim can
art. 64007 nu gratis

GRATIS

1x COCA COLA +
KRIJTBORD
BIJ AANKOOP VAN
+ 2x COLA ZERO
+ 1x COLA LIGHT
+ 1x SPRITE + 1x FANTA

Fuze tea black
tea peach hibiscus

2X
Coca cola zero
30 x 33 cl
art. 47224 nu 20,08

6 x 4 x 40 cl pet
art. 60831 van 27,55 nu 22,69

21.55

+

+

Coca cola light

Sprite

Fanta

30 x 33 cl

24 x 33 cl

24 x 33 cl

art. 25850 nu 20,33

art. 2678 nu 16,40

art. 2641 nu 16,20

GRATIS

Fuze tea green
tea mango kamille

+

Coca cola

=

6 x 4 x 40 cl pet
art. 60829 van 27,55 nu 22,69

21.55

30 x 33 cl

art. 25848 nu gratis

Krijtbord
Coca cola

+

=

+

Dr Pepper

Canada dry

Gini lemon

24 x 33 cl blik

4 x 6 x 33 cl blik

4 x 6 x 33 cl slim can

art. 11725 nu 20,55

art. 14180 nu 19,62

art. 2646 nu 18,99

GRATIS

art. 59802 nu gratis

Orangina
4 x 6 x 33 cl blik
art. 2659 nu gratis

FOLDER - juni

43

WIJN
v/d maand

Villa Blanche Malbec
75 cl

Villa Blanche Chardonnay
75 cl
Herkomst
Languedoc, Frankrijk

Herkomst
Languedoc, Frankrijk

Druiven
100% Chardonnay

Druiven
100% Malbec

Villa Blanche Chardonnay heeft een
aantrekkelijke heldere bleekgroene kleur. De
wijn biedt een expressieve neus van witte
perzik en gedroogde vruchten, met een
vleugje menthol op de achtergrond. In de
mond is de wijn prima uitgebalanceerd, met
opvallende bloemige noten gecombineerd
met mango en abrikoos. De afdronk is kruidig
en gaat gepaard met een lichte houttoets.

Villa Blanche Malbec oogt zeer dieppaars in
het glas en opent de neus met weelderige
aroma’s van rijp fruit, zachte kruiden en tonen
van gegrilde amandelen. De mond wordt
verrast met veel charme en doet denken aan
rijpe pruimen, zwart fruit en tabak uit Virginia,
met in tweede lijn geroosterde tonen van
zoethout, pepermunt en vanillestokjes. De
tannines zijn rond en fijn en dragen bij aan de
fluwelig zachte afdronk.

Wijn & spijs
(gegrilde) vis, wit vlees, kip en gevogelte,
milde kazen, stoofpeertjes, vol-au-vent,
gekruide Aziatische gerechten…
Serveertemperatuur
8 á 10°C

Wijn & spijs
Wild, filet pur, stoofpotjes, kruidige
vleesgerechten, pasta, champignonroomsaus,
barbecue met grillades...

Drinken
nu - 2024

Serveertemperatuur
18°C

art. 51652 van 5,78 nu 5,15

Drinken
nu - 2025

art. 67881 van 5,69 nu 5,15

4.89

4.89

Rosé festival
Les Hirondelles de Beau Marais is een Belgische rosé uit Beverlo gemaakt van 100% Zweigelt.
De wijn rijpt 3 maanden op oude barriques en biedt geuren van rode besjes, kersen en krieken welke
doortrekken in de mond, aangevuld door een fijn zuurtje. Een heerlijke ‘collectors item’!

nieuw

Herkomst: Beverlo, Limburg, België
Druivenras: 100% Zweigelt
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Les Hirondelles de Beau Marais 50 cl
art. 69852 van 13,07 nu 11,88

11.29

6 HALEN
5 BETALEN
dat is

6 HALEN
5 BETALEN

3.75 per fles

dat is

3.16 per fles

Pasqua Capitolo Pinot
Grigio Rosé

Pasqua Capitolo Rosato
di Puglia

75 cl

75 cl

Herkomst: Veneto, Italië
Druivenras: 100% Pinot Grigio

Herkomst: Puglia, IGT, Italië
Druivenras: Primitivo en Sangiovese

art. 37845 nu 4,74

art. 43327 nu 3,99

6 HALEN
5 BETALEN
dat is

3.

85

Pasqua 11 Minutes Rosé
delle Venetie 75 cl

per fles

Villa Borghetti
Bardolino Chiaretto
75 cl
Herkomst: Veneto, DOC Bardolino, Italië
Druivenras: 60% Corvina, 20% Rondinella
en 20% Molinara
art. 37824 nu 4,86

Herkomst: Veneto, IGT, Italië
Druivenras: 50% Corvina, 25%
Trebbiano di Lugana, 15% Syrah en
10% Carmenère
art. 59064 van 8,37 nu 6,79

6.45
nieuw

Fado Rosé 75 cl

Quinta do Síbio 75 cl

Herkomst: Alentejo, Portugal
Druivenras: Touriga Nacional en Aragonez

Herkomst: Douro, Portugal
Druivenras: Touriga Nacional

art. 66473 van 6,06 nu 5,25

art. 70150 van 10,34 nu 10,05

4.99

9.55
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nieuw
Villa Blanche Grenache
Rosé 75 cl

Liorose Grenache Rosé 75 cl

Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druivenras: 100% Grenache

Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druivenras: 100% Grenache

art. 52839 van 5,61 nu 5,15

art. 70013 van 6,15 nu 5,21

4.89

4.95

El Whispering Angel 75 cl

The Palm by Whispering
Angel 75 cl

Herkomst: Provence, Frankrijk
Druivenras: Grenache, Cinsault en
Rolle (Vermentino)

Herkomst: Provence, Frankrijk
Druivenras: Grenache, Cinsault

art. 66529 van 18,70 nu 17,57

art. 66843 van 13,34 nu 12,62

16.69

11.99

OP = OP!

en Carignan

Het originele likeur
van Ibiza

Alcunco Torrontes 75 cl
Herkomst: Mendoza, Argentinië
Druivenras: 100% Torrontes

Hierbas Ibicencas
Ibizabouff 50 cl

art. 61982 van 5,69 nu 4,73

art. 64513 van 21,25 nu 17,13

4.49

16.27
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GRATIS

GRATIS
Karaf 2 liter bij
aankoop van
1 BIB 15 liter
Sangria tinto.

1X

Sangria tinto
15 liter bib 15% - Quint
art. 40040 nu 85,35

=

Gratis karaf

=

Ice crusher

2 liter - Quint
art. 64249 nu gratis

GRATIS

GRATIS
Ice Crusher bij
aankoop van 4 x
BIB 3 liter Mojito.

4X

Mojito 14,9%
3 liter bib - Quint
art. 53465 nu 41,00

GRATIS

Pirana
art. 70156 nu gratis

Gedroogde Perzische roze roos 20g bij aankoop
van 1 pot gedroogd fruit uit onderstaand assortiment

Gedroogd Fruit
Botanica

Pompelmoes 90 g
art. 70185 nu 10,67

Limoen 100 g
art. 67274 nu 17,06

Citroen 100 g

GRATIS

art. 70183 nu 15,26

Orange 110 g
art. 67275 nu 10,84

Hibiscus bloem 110 g
art. 67278 nu 6,64

Perzische roze roos 130 g
art. 67283 nu 12,59

Zeste orange 210 g
art. 67281 nu 7,53

=

Gedroogde
Perzische roze roos
20 g - Botanica

art. 67282 nu gratis
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Drankinspiratie

RUM

Deze rum is een blend van rums van minimaal 10 jaar oud, gerijpt
in Bourbon vaten en met een finish op Oloroso sherry vaten.
Kleur: henna rood met bruine tint.
Neus: elegant en complex met nootachtige tonen en een rijke,
geparfumeerde zoetheid van acaciahoning, mango en rozijnen.
Mond: subtiele vanille en toetsen van gebakken banaan, zoete
rozijnen, tabak en een vleugje walnoot.

Rum Doorly’s XO
Herkomst: Barbados
art. 68731 nu 31,53

Een uitzonderlijk donkere rum, geproduceerd met een speciale gistsoort
waardoor de rum een uitgesproken fruitig en kruidig karakter krijgt.
Kleur: goud met een tint van mahonie.
Neus: aroma’s van suikerriet, vanille en versgemalen kruiden
met toetsen van tropisch fruit op de achtergrond.
Mond: evenwichtig met peperige, florale en fruitige tonen als
guave, zwarte banaan en gele pruim.

Rum Yellow Snake
Herkomst: Jamaica
art. 68473 nu 32,58

30.

95

Don Papa Baroko wordt gedistilleerd op basis van een
melassevariëteit dat bekend is als ‘zwart goud’. De rum rijpt meerdere
jaren op Amerikaanse eik. Pas daarna vindt blending plaats.
Kleur: amber.
Neus: tonen van zoet en gekonfijt fruit gevolgd door vanille, honing en
eikenhout.
Mond: vol, warm en romig op de tong, gekonfijt tropisch fruit met
honing, vanille en kruiden afgerond met een hint van fruitcake.

Rum Don Papa Baroko
Herkomst: Filipijnen
art. 70087 nu 32,58
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30.

95

29.95

El Brujo Premium Panama Blended Rum combineert het beste van
Panama met een verfijnde selectie van verschillende rumstijlen door
rijping op Bourbon- en Pedro Ximenez vaten.
Kleur: licht goud.
Neus: rijke geuren van vanille, karamel en lichte tonen van zoete sherry.
Mond: zoete toetsen van toffee en karamel, aangevuld met vanille,
appelbloesem, gedroogd rood fruit en zachte aardse tonen met wat leer.

Ron El Brujo
Herkomst: Panama
art. 68432 nu 32,58

30.95

Een Premium Blend van 3 tot 6 jaar oude, donkere rums, gerijpt
in Bourbon vaten van Amerikaanse eik.
Kleur: donker ‘espresso’ bruin.
Neus: intense armoma’s van vanille, geroosterde karamel en
geroosterde amandelen.
Mond: Op de tong romig fruit met donkere bessen, aangevuld
met zoete eik, vanille en chocolade, kruidige butterscotch en
zoete eik in de afdronk.

Rum Gosling’s Black Seal
Herkomst: Bermuda
art. 64712 nu 25,22

23.95

Vloeibaar vaatwasmiddel prof.

Professional spoelglans

Tabletten all in 1 regular

10 liter Sun

5 liter Sun

102 stuks Sun

art. 7884 van 45,53 nu 28,26

art. 7456 van 26,70 nu 19,84

art. 65906 van 18,95 nu 13,53

26.85

18.85

12.85

Bierglasreiniger professional

Ariel regular 3 in 1 tabs

Ariel color 3 in 1 tabs

1 liter Sun

2 x 42 stuks

2 x 42 stuks

art. 7874 van 5,18 nu 3,64

art. 63282 van 45,42 nu 33,21

art. 63283 van 45,42 nu 33,21

3.46

31.55

31.55

GRATIS

GRATIS

Vaatwastabletten
3kg bij aankoop van
2x Spoelglansmiddel
vaatwasmachines
10 liter DIPP

2X

Spoelglansmiddel
vaatwasmachines
10 liter DIPP (40)
art. 58003 nu 55,86

=

Vaatwastabletten
3 kg - DIPP (28)
art. 43436 nu gratis
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Kaars soft glow
glass 6 stuks- Spaas

Wit
art. 19873

Creme
art. 21353

Elektrische vliegenvanger
2000-2500 V - Hendi
art. 53219 van 52,95 nu 46,26

43.95

Amber
art. 21351

Rood
art. 19874

Wijnrood
art. 21352

van 10,86 nu 10,05

9.55

Insectenvanger
48 x 10 x 28,5 cm 230 V 30 W - Hendi
art. 47919 van 83,51 nu 73,63

69.95

Citronella terracotta royale flame
Spaas
art. 50042 van 3,05 nu 2,62

2.

49
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Gasbarbecue met grillplaat
53 x 68 cm - Hendi
art. 26173 van 169,95 nu 147,32

139.95

Barbecue lotusgrill
antraciet 4 kg
art. 46763 van 131,55 nu 115,74

Grill master maxi
Hendi
art. 25895 van 227,50 nu 195,74

109.

95

185.

95

Barbecue lotusgrill
rood 4 kg
art. 47021 van 131,55 nu 115,74

Barbecue houtskool
820 x 1165 x 390 mm resto rvs - Hendi
art. 17379 van 187,50 nu 164,16

109.95

155.95
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VAN ZON LOMMEL: ENERGIE-NEUTRAAL

We schrijven 2020. In een bizar jaar staat Horeca Van Zon voor de grootse uitdaging uit haar bestaan: een nieuw en op de
toekomst gericht DC. Het oude DC in Hamont is te klein, uitbreiding is hard nodig. Er verrijst op de Industriezone BalendijkKristalpark in Lommel een 16.000 m² groot high-tech distributiecentrum om de horeca nóg beter van dienst te kunnen zijn.

Maar Van Zon denkt verder. Het nieuwe DC moet niet alleen groter, maar
moet ook groener zijn. Of beter nog: energie-neutraal. De opdracht:
het nieuwe DC is 2,5 keer groter dan het oude, maar het energieverbruik
mag niet stijgen. En dat lukt. Van Zon Lommel wordt een ‘Zero Energy
Building’. Een gebouw waarin alle vandaag de dag beschikbare
technieken zijn samengebracht om het best mogelijke comfort te brengen
en verspilling uit te bannen.
Op het dak liggen een kleine 1.700 zonnepanelen die voldoende energie
leveren om de energiebehoefte van het gebouw en een groot deel van de
koeling te dekken. Het teveel aan warmte in de zomer wordt via vloer en
plafond naar een opslag in de bodem getransporteerd. Deze warmte kan
op koude dagen terug opgehaald worden om samen met de opgevangen
restwarmte van de koelinstallatie het gebouw te verwarmen, warm water
voor sanitaire doeleinden te produceren en de laadkaai sneeuw- en ijsvrij
te houden.
In de kantoren wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht.
Daar waar geen daglicht gebruikt kan worden, wordt lichtsturing
ingeschakeld. Licht brandt alleen wanneer het nodig is en schakelt zichzelf
na een periode van inactiviteit automatisch uit. Verwarming en verkoeling
geschiedt via vloeractivering en klimaatplafonds, luchtkwaliteit wordt
bewaakt door een intelligent ventilatiesysteem waar warmte en koude
gerecupereerd worden voor hergebruik.
Er wordt tevens ingezet op duurzame mobiliteit. Op de parking zijn
een vijftal laadpalen geïnstalleerd, elk met 2 laadpunten. Werknemers
met een elektrische fiets kunnen eveneens de batterij laden aan een
daarvoor geschikte laadzuil. Ook aan het waterverbruik wordt gedacht.
Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de truckwash en het
spoelen van de toiletten.
En last but not least: om de bijenpopulatie in de regio een steuntje in de
rug te geven plaatst een imker binnenkort bijenkorven op de bloemenweide
op het terrein.
Van Zon Lommel voldoet met een EPB (EnergiePrestatie en
Binnenklimaat) van 4 nú al aan de eisen voor 2050 en verbruikt met het
nieuwe -veel grotere- DC grofweg een derde minder energie ten opzicht
van haar oude vestiging in Hamont.
Missie geslaagd!

Prijsnotering

van 12,25 nu 10,00

9.50

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

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

Distributiecentrum
J&R Vlegelsstraat 7
B-3920 Lommel
011/44 07 20

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

Cash & Carry
Nijverheidspark 42
B-3580 Beringen
011/42 26 03

Cash & Carry
Biezenstraat 2
B-2340 Beerse
014/34 67 30

