
Zomerse cocktails

Nieuwe Favoriet Frieten!

Stel je poké bowl  
zelf samen

ZomerPROMOFOLDER - Geldig van maandag 12 juli t.e.m. zondag 22 augustus 2021



SUPER
DEAL!

Frikandel mmm  
40 x 100 g - Mora 

art. 619 van 14,52 nu 12,62

11.99
Souflesse kaas  
20 x 75 g - Mora 
art. 52526 van 10,63 nu 9,46

8.99

Kip nuggets
120 x 18 g met bakjes - Ad Van Geloven 
art. 887 van 26,12 nu 23,53

22.35

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

26.99

Mini gigamix  
12 soorten 108 x 20 g - Buitenhuis 
art. 22149 van 27,03 nu 24,58

23.35

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

12.55

Bitterballen 10%
100 x 20 g - Ad Van Geloven
art. 844 van 10,71 nu 9,70

9.22

Mini kiploempia 
40 x 20 g - Buitenhuis 
art. 6660 van 15,62 nu 13,21

12.55
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SUPER
DEAL!

Giantdellen  
20 x 100 g - Van Zon 
art. 883 van  10,11 nu 9,04

8.59

Kalkoenstick  
21 x 135 g - Van Zon 

art. 13836 van 19,75 nu 17,88

16.99

Knakworst  
25 x 80 g big booby - Ovi 
art. 5434 van 15,79 nu 14,26

13.55

No beef burger  
30 x 80 g dv - Vegetarian Butcher 
art. 65846 van 28,84 nu 27,04

25.69

Chicken Dots & Wings  
American Style 3 kg - Ovi 

art. 40869 nu 18,56

4 HALEN
3 BETALEN

dat is 13.22 per doos 

Mini loempia  
China tower 50 x 20 g - Ovi 

art. 4112 nu 8,18

4 HALEN
3 BETALEN

dat is 5.82 per doos 
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Azië, het Midden Oosten en Zuid-Europa. Op een voortreffelijk gebakken frietje -100% Belgisch.  

Jawel, het wordt een Favo-Zomer op zijn best!

Een bom met smaak, inmiddels gemaakt én gesmaakt door vele 
doorgewinterde frituristen én hun klanten. En die Favo Bom breidt 
zich nog altijd gestaag verder uit over Vlaanderen en Wallonië.  
Dat is niet zo gek; de receptuur is eenvoudig maar tilt tegelijkertijd 
de klassieke friet-mayo op naar een -aanmerkelijk- hoger niveau. 
Met een stevige marge voor de frituur die absoluut de moeite 
waard is en klanten die genieten van Friet Met Een Beetje -Veel- 
Extra. Dat heet ‘Win-Win’. Of beter nog: ‘Favo-Favo’.

Zeiden we nu net ‘doorgewinterd’? 
Excuus, het is inmiddels hoogzomer, u heeft gelijk. 

Tijd voor een paar nieuwe Favo’s! 

De exotische Favo Indo Chicken doet het met kip, atjar tampoer en échte pindasaus. Favo 
Kebapstyle geeft friet met kebap en look een heerlijk -licht- pikant kleedje. En dé zomer Favo 
van 2021 -de Favo Summer Vibes- verfrist krokante calamares met een verkoelende tzaziki.

favorietfavoriet

BINNENKORT: 5 NIEUWE VEGETARISCHE FAVORIET FRIETEN!

De Favoriet Friet is ingeslagen 

als een bom. 
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favorietfavoriet

 Summertime

Enkel in juli,
augustus en september!

SUMMER VIBES

NIEUW!

   Summertime

VRAAG NAAR MEER INFO BIJ JE VERTEGENWOORDIGER 

Favoriet Friet kartonnen bakje (63248)
Frietjes - gebakken 400 g  
Favoriet Friet slamix (63256) 
Kerstomaatjes - enkele stuks (3995)
Rode ajuin - enkele ringen (3955)
Calamares - 6 ringen (57897)
Tzaziki - 2 volle eetlepels (47248) 
Totale aankoopprijs

Advies verkoopprijs

€ 0,08
€ 0,40
€ 0,20 
€ 0,10
€ 0,10
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,68

€ 8,50
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favorietfavoriet

 Indo Chicken

WE LOVE PINDA

NIEUW!

   Indo Chicken

VRAAG NAAR MEER INFO BIJ JE VERTEGENWOORDIGER 

Favoriet Friet kartonnen bakje (63248)
Frietjes - gebakken 400 g 
Favoriet Friet slamix (63256)
Rode ajuin - enkele ringen (3955)
Kippenblokjes – voorgegaard 150 g (47971)
Geroosterde uitjes 1 eetlepel (51025)
Pindasaus Golden Turtle 150 g  (62704)
Atjar tjampoer - 25 g (52590)
Decora look, tomaat oregano VZ - CMS (59365)
Totale aankoopprijs

Advies verkoopprijs

€ 0,08
€ 0,40
€ 0,20
€ 0,10
€ 1,22

€ 0,05
€ 1,00
€ 0,10
€ 0,05
€3,20

€ 9,95
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favorietfavoriet

 Kebabstyle

PIKANT OF LOOK? 

DOE MAAR ALLEBEI!

NIEUW!

   Kebabstyle

OF STUUR EEN MAIL NAAR INFO@VANZON.BE

Favoriet Friet kartonnen bakje (63248) 
Frietjes - gebakken 400 g
Favoriet Friet slamix (63256)
Kerstomaatjes - enkele stuks (3995)
Rode ajuin - enkele ringen (3955)
Pepers - groen (5201)
Kebapvlees - 150 g
Looksaus naar keuze - 30 ml
Harissasaus (65957)
Totale aankoopprijs

Advies verkoopprijs

€ 0,08
€ 0,40
€ 0,20
€ 0,10 
€ 0,10 
€ 0,15
€ 1,12

€ 0,15
€ 0,15
2.45€

8.50€
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Belgisch home style friet  
2,5 kg dv - Farm Frites 
art. 39335 van 3,25 nu 2,94

2.79

Friet home style rustic  
met schil 2,5 kg dv - Farm Frites 
art. 61487 van 3,46 nu 3,04

2.89

Friet crispy coated  
10 mm 2,5 kg dv - Farm Frites 
art. 68660 van 3,27 nu 2,83

2.69

Friet fry ‘n dip  
met schil 2,5 kg dv - McCain 
art. 64295 van 4,60 nu 4,05

3.85

Country wedges rozemarijn  
2 kg - McCain Easy Nature 
art. 50172 van 3,62 nu 3,42

3.25

Bakaardappel met schil  
8 x 250 g - McCain Esay Nature 
art. 61964 van 4,08 nu 3,63

3.45

Mayonaise 
chef René  
10 liter - Devos Lemmens 
art. 1349 van 28,10 nu 23,53

22.35

Bolognaise saus  
2 liter - Manna 
art. 64792 van 10,50 nu 9,78

9.29

Bolognaise saus  
resto 3,2 kg - Manna 
art. 49174 van 17,27 nu 14,73

13.99
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GRATIS Tomatenketchup 2 liter bij aankoop van 
5 producten uit onderstaand assortiment 

=

G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  

Tomatenketchup  
2 liter - Devos Lemmens 

art. 53287 nu gratis

Pickles  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12430 nu 8,63

Mosterd  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12431 nu 7,41

Mayonaise  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12432 nu 11,56

Dressing orion  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12433 nu 9,45

Cocktail  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12434 nu 12,39

Andalouse  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 16612 nu 12,39

Mayo-saus  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 16615 nu 10,45

Tartaar Speciaal  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 22611 nu 10,62

Samurai  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 50554 nu 12,24

Americaine  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 56615 nu 12,39

Curry Ketchup  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 65104 nu 6,74
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Boter vloeibaar  
bak & braad 900 ml gourmet - Delizio 
art. 44179 van 3,44 nu 2,94

2.79

Plantaardige culinaire room 
15 % 1 liter - Flora 
art. 69959 van 3,75 nu 3,57

3.39

Plantaardige room  
31 % 1 liter - Flora 
art. 69960 van 4,47 nu 4,20

3.99

Ansjovis gestrekt  
800 g - Violet 
art. 47381 van 10,31 nu 9,46

8.99

Gerookte zalm gesneden 
+/- 1000 g p.p / kg gold 
art. 12518 van 23,49 nu 21,99

20.89

Scampi gepeld Black Tiger 
real count 16/20 1 kg diepvries
Fisker Premium 
art. 57888 van 13,50 nu 12,20

11.59

Scampi torpedo xl gepaneerd 
250 g - Fisker premium 
art. 57894 van 3,13 nu 2,83

2.69

Sint-jacobsvruchten
1 kg - Fisker premium 
art. 60429 van 21,17 nu 19,32

18.35

Flora Professional 100% plantaardig is te 
gebruiken als room verrijker voor al uw 
gerechten zonder zorgen en stress. 
 
Net zo lekker als room, met uitstekende 
prestaties. Schift niet bij gebruik van alcohol 
of zuren. Blijft 4h stabiel bij opkloppen.
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Gerookte zalmsalade  
1 kg - Van Zon 
art. 10207 van 15,17 nu 12,62

11.99

Tonijn cocktail salade  
1 kg - Van Zon 
art. 8524 van 8,92 nu 7,99

7.59

Kip Hawaï salade  
1 kg - Van Zon 
art. 8566 van 7,25 nu 6,30

5.99

Gebakken aardappelen  
met curry & look 1,8 kg - Jebo 
art. 70387 van 11,43 nu 9,84

9.35

Griekse rijstpasta  
met gegrilde groenten 2 kg - Jebo 
art. 70388 van 11,68 nu 10,05

9.55

Vidé koekjes patissier  
6 stuks - DV Foods 
art. 2182 van 1,70 nu 1,53

1.45

Dressing yoghurt  
3 kg - Hellmann’s 
art. 3232 van 15,92 nu 14,51

13.78

Dressing honing-mosterd  
3 liter - Hellmann’s 
art. 47158 van 16,67 nu 15,19

14.43

Dressing thousand islands
3 kg - Hellmann’s 
art. 8382 van 16,97 nu 15,46

14.69

vers vers
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Dit gerecht werd zorgvuldig  
uitgedacht door onze huischef en 
culinair adviseur Willem Kolen. 

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

Gebruikte producten

• Basis:  
Nacho’s (61334)  

• Garnituur:  
Mais (45941), Avocado (59972),  
Kerstomaat (3995) , Rode ajuin (3955), 
Edamame (53162)  

• Hoofdingrediënt: 
Gebakken kippenblokjes (47971)    

• Dressing: 
Sriracha mayonaise (55791) 

• Final toppings: 
Chili ringetjes (57020),  
Geroosterde uitjes (51025)

CHICKEN BOWL

TAKEAWAY

POKÉ BOWL BAR
Recept inspiratie

garnituur garnituur

garnituur hoofd-
ingrediënt

garnituur garnituur

basis 

dressing topping topping
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garnituur

garnituur

dressing topping topping

garnituur hoofd-
ingrediënt

garnituur

garnituur

basis 

Gebruikte producten

• Basis:  
Wilde rijst  (52284)  

• Garnituur:  
Mais (45941), Edamame (53162),   
Rode biet (16045), Komkommer (3974),  
Hijiki zeewiersalade (63534)  

• Hoofdingrediënt: 
Rauwe Noorse zalm (69764)    

• Dressing: 
Bieslook dressing Risso (48679) 

• Final toppings: 
Pickled Ginger (55456),  
Foreleitjes (70332)

SALMON BOWL

TAKEAWAY
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POKÉ BOWL BAR
Recept inspiratie

Gebruikte producten
• Basis:  

IJsbergsla  (29543)  

• Garnituur:  
Rode ajuin (3955), Kerstomaat (3995),  
Jalapeño (64386), Mango (3936), 
Taugé(3990)  

• Hoofdingrediënt: 
Teriyaki Rundsreepjes (55012) 
(angus jodenhaas) (54353)   

• Dressing: 
Hoisin sauce (51190) 

• Final toppings: 
Wasabi peas (43740),  
Sesamzaadjes wit / zwart (59883 / 57031)

BEEF BOWL

TAKEAWAY

LEKKER VOOR ER BIJ...
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Gebruikte producten

• Basis:  
Bulgur  (57476)  

• Garnituur:  
Komkommer (3974), Kerstomaat (3995), 
Guacamole (60203), Jonge spinazie 
(31587), Geraspte wortel (29544),  

• Hoofdingrediënt: 
Veggie chickenstyle chunks (65848)  

• Dressing: 
Hemp Sauce (68711)   

• Final toppings: 
Sesam wasabi (59883),  
Opak Pedis kroepoek (51193)

VEGGIE BOWL

TAKEAWAY

Herkomst:  Wagram, Oostenrijk
Druivenrassen: 100% Grüner 
Veltliner
Serveertemperatuur: 8 tot 10° C.

Deze Grüner Veltliner kleurt het glas 
lichtgeel met groene tinten. De wijn 
is elegant in de neus met een lichte 
kruidigheid (witte peper) en zachte, 
exotische tonen. Mooie, sappige 
zuren in de mond, heerlijk in balans 
met een frisse, fruitige afdronk.

Heidener Mayer Grüner  
Veltliner Wagramer Selektion
75 cl 
art. 70151 nu 5,74

5.45
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BUTCHER’S CHOICE
Op schaal verpakte mengeling van 
verschillende spiesjes van gerookte 
eendenfilet, bresaola, coppa 
en pastrami in combinatie met 
mozarella en hun garnituren.
 
Dominique De Croock 
Winkelverantwoordelijke Beringen

Assortiment Mini-spiesjes 
ingevroren - 20 x 16 g - Frankrijk
art. 67482 nu 26,31

24.99
Per st
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Gemengd gehakt 
atmosferisch verpakt - ca. 3 kg 
België
art. 33547 nu 5,25

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

11.49
Per st

Kip kebab gegaard gesneden 
vacuum - 2 kg - Nederland
art. 70192 nu 14,20

13.49
Per st

Kip kebab spies 
vacuum - 5 kg - Nederland
art. 70193 nu 21,05

19.99
Per st

Kalfs/kip gehakt kebab spies 
vacuum - 5 kg - Nederland
art. 70431 nu 21,05

19.99
Per st

Kalfs/kip gehakt kebab 
gegaard gesneden 
vacuum - 2 kg - Nederland
art. 70432 nu 14,20

13.49
Per st

4.99
Per kg

Döner Kebab
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Licht gerookte
rundscarpaccio

Smokey Carpaccio 
apart ingevroren - 2 x 5 x 80 g - Nederland
art. 70372 nu 19,47

18.49
Per st

Ierse Angus burger 
apart ingevroren - 40 x 198 g - Ierland
art. 56343 nu 57,89

54.99
Per st

Texel Lamssteak 
vacuum - ca. 200 - 250 g - Nederland
art. 58572 nu 24,20

22.99
Per kg

Jodenhaasje 
vacuum - 2  x ca. 350 g - Frankrijk
art. 46623 nu 14,73

13.99
Per kg

Piepkuikens 
vacuum - ca. 400 - 450 g - Frankrijk
art. 35604 nu 6,84

6.49
Per kg

Stokjes!

Arrosticini Lams 
apart ingevroren - 10 x 10 x 21 g - Italië
art. 63908 nu 33,15

31.49
Per st
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Ganda-ham voorgesneden 
atmosferisch verpakt - 250 g - België
art. 49048 nu 10,20

9.69
Per st

Onze Belgische trots,
topkwaliteit gedroogde ham

Gedroogde Brugs worstjes 
atmosferisch verpakt - 2 x 70 g - België
art. 69830 nu 1,68

1.59
Per st

Breydel Nootham 
vacuum - ca. 1,5 kg - België
art. 38144 nu 8,94

Super Breydel promo

Breydel Spek 
vacuum - ca. 2 kg - België
art. 37655 nu 10,41

Breydel Cote los 
vacuum - ca. 230 g - België
art. 42362 nu 11,15

Breydel Hammmousse 
vacuum - 400 g - België
art. 42092 nu 5,15

10.59
Per kg

8.49
Per kg 9.89

Per kg

4.89
Per st
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NIEUW NIEUW

De No Fairytales Wortel, Bieten, Boerenkool en 
Paprika & Chili Tortilla bestaan uit 45% groenten 
en zijn een bron van vezels (5% van aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid vezels per tortilla).

Op deze manier hopen wij het voor jullie makkelijker te 
maken om iets gezonder te eten, zonder je eetgedrag 
te veranderen. Dat is namelijk al moeilijk genoeg.

Gezond eten moet iets zijn waar je niet bij na hoeft 
te denken. De groentetortilla helpt je ongemerkt een 
stapje beter te eten.

De tortilla’s van 
No Fairytales zijn 
gemaakt met een 
flinke hoeveelheid 
groente.

Receptje!

- 8 stuks No Fairytales groentetortilla’s (mix naar keuze)
- 1 pot gele geroosterde paprika’s 
- 3 rode uien
- 500 g rundergehakt
- 1 el Mexicaanse kruidenmix
- 1 el natuurazijn
- 1 blik mais
- 1 blik zwarte bonen
- Evt. rode kool of andere sla
- 1 rode peper
- Munt en peterselie naar wens
- 2 limoenen
- 125 g creme fraiche

WWW.EUROFRESH.BE

Worteltortilla
VERPAKKING: 1*10 st
ART.NR. VAN ZON: 69690
ART.NR. EUROFRESH: NF001Z

Bietentortilla
VERPAKKING: 1*10 st
ART.NR. VAN ZON: 69692
ART.NR. EUROFRESH: NF002Z

4.59 4.59

Volg jij Eurofresh al 
op social media?
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IT’
S A W

RA
P!

Ontdek de producten van 
No Fairytales bij Eurofresh!
www.eurofresh.be

Of scan 
code!
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WWW.EUROFRESH.BE

Desserts

Chocolade

Koekjes

Amuses

Salades

TOEPASSINGEN

KENMERKEN
Luxueus

Stijlvol

Aluminium look

Schroefdeksel

NIEUW

Luxe cup
alu schroefdeksel
400ml
VERPAKKING: 24 stuks
ART.NR. VAN ZON: 70344
ART.NR. EUROFRESH: VP015

Presenteer of bewaar desserts, chocolade, 
of salades in deze luxueuze cup met 
aluminium look schroefdeksel.

17.17

Luxe cup
alu schroefdeksel
250ml
VERPAKKING: 24 stuks
ART.NR. VAN ZON: 70345
ART.NR. EUROFRESH: VP014 

Presenteer of bewaar desserts, chocolade, 
of salades in deze luxueuze cup met 
aluminium look schroefdeksel.

NIEUW

15.54

NIEUW! Luxe cups met schroefdeksel
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NIEUW

WWW.EUROFRESH.BE

NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUWNIEUWNIEUW

Sachets 
Bourgondische 
Dressing
VERPAKKING: 100*20ml 
ART.NR. VAN ZON: 69214
ART.NR. EUROFRESH: SM91919

Heerlijk bij aspergegerechten, gerookte 
kip, rauwkost, salade, vis, ...

31.67/DOOS

31.67/DOOS 44.30/DOOS 49.42/DOOS

31.67/DOOS 31.67/DOOS

0.32/STUK

Sachets 
Mosterd-Dille
Dressing
VERPAKKING: 100*20ml 
ART.NR. VAN ZON: 69219
ART.NR. EUROFRESH: SM91964

Heerlijk bij belegen kaas, oude kaas, 
rundercarpaccio, gerookte zalm, 
kiprolade, boerenham...

0.32/STUK

Extra vergine olijfolie 
met Chili peper 
Liquido d’Oro
VERPAKKING: 200*8ml 
ART.NR. VAN ZON: 69052  
ART.NR. EUROFRESH: LD03

Een heerlijke olijfolie met chili peper in een handige 
dosette verpakking.
Heerlijk bij pizza’s en pasta’s.

Sachets 
Pesto 
Dressing
VERPAKKING: 100*20ml 
ART.NR. VAN ZON: 69215
ART.NR. EUROFRESH: SM91926

Heerlijk bij blauwe kaas, oude kaas, 
rundercarpaccio, mozarella, tomaat, 
pastasalade met tonijn, salade met kip...

0.32/STUK

Extra vergine
olijfolie Liquido 
d’Oro
VERPAKKING: 200*8ml 
ART.NR. VAN ZON: 69050
ART.NR. EUROFRESH: LD01

Een heerlijke olijfolie in een handige dosette 
verpakking.

0.22/STUK

Jean Bâton
truffel mayonaise 
tube
VERPAKKING: 50*35ml 
ART.NR. VAN ZON: 70148
ART.NR. EUROFRESH: V270511

Past perfect bij een mooi stuk vlees en 
maakt ook direct iets bijzonders van een 
broodje oude kaas, een eiersalade, een 
carpaccio of een moot kabeljauw.

Sachets 
Honing-Mosterd 
Dressing
VERPAKKING: 100*20ml 
ART.NR. VAN ZON: 69213
ART.NR. EUROFRESH: SM91902

Heerlijk bij belegen kaas, oude kaas, 
rundercarpaccio, zalmcarpaccio, salade 
met kip, geitenkaas, broodje gezond...

0.32/STUK

Extra vergine olijfolie 
met Balsamico 
Liquido d’Oro
VERPAKKING: 200*8ml 
ART.NR. VAN ZON: 69051  
ART.NR. EUROFRESH: LD02

Een heerlijke olijfolie met balsamico in een handige 
dosette verpakking. Ideaal om te verpakken bij 
salades, caprese etc.

0.25/STUK

Jean Bâton
vegan mayonaise 
tube
VERPAKKING: 50*35ml 
ART.NR. VAN ZON: 70149
ART.NR. EUROFRESH: V270512

Jean Bâton Mayo Absolutely Vegan is 
een mayo zonder dierlijke ingrediënten. 
Hiervoor is de eidooier vervangen door 
plantaardige ingrediënten.

0.22/STUK 0.53/STUK 0.36/STUK

NIEUW NIEUW

MINI VERPAKKINGEN, GROOTS IN KWALITEIT!
LANG HOUDBAAR - BUITEN KOELING BEWAREN

18.18/DOOS44.30/DOOS 26.58/DOOS
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SUPER
DEAL!

Kippenbouillon pasta  
1,5 kg - Knorr 

art. 337 van 26,01 nu 23,15

21.99

Fond Blank  
1 kg - Knorr 

art. 285 van 18,89 nu 16,83

15.99

Mix voor stoofvlees  
1,4 kg 1 - 2 - 3 mix - Knorr 
art. 17238 van 24,71 nu 22,52

21.39

Currysaus  
1,4 kg - Knorr 
art. 17245 van 23,45 nu 21,46

20.39

Groene pepersaus  
1,2 kg - Knorr 
art. 17253 van 22,59 nu 20,83

19.79

Mix voor ragout  
1,44 kg 1 - 2 - 3 mix - Knorr 
art. 17256 van 18,89 nu 17,15

16.29

Bruine roux 
10 kg - Knorr 
art. 293 van 68,96 nu 64,47

Kippenbouillon poeder  
900 g - Knorr 
art. 41736 van 17,57 nu 15,67

14.89

61.25
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Groentebouillon pasta  
1,5 kg - Knorr 
art. 21165 van 22,04 nu 19,67

18.69

Primerba pesto groen  
700 g - Knorr 
art. 25962 van 21,76 nu 19,88

18.89

Primerba basilicum  
700 g - Knorr 
art. 25963 van 21,43 nu 19,57

18.59

Gourmet kippenbouillon  
eco 1 kg - Knorr 
art. 8730 van 21,37 nu 18,94

17.99

World grill Indian mystery 
2,5 liter pure - Verstegen 
art. 50501 van 36,36 nu 31,36

29.79

World grill French garden  
2,5 liter pure - Verstegen 
art. 9601 van 40,01 nu 34,41

32.69

Spicemix del mondo  
chimichurri 500 g - Verstegen 
art. 20308 van 14,07 nu 12,09

11.49

Spicemix del mondo  
mediterrane 300 g - Verstegen 
art. 8451 van 8,41 nu 7,21

6.85

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

1.69
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Muskaatnoot poeder  
500 g - Verstegen 
art. 3136 van 33,95 nu 29,15

27.69

Kruidentuiltje  
12 x 2,5 g - Isfi 
art. 65588 van 7,23 nu 6,31

5.99

Pili-pili steak  
400 g - Isfi 
art. 69895 van 4,60 nu 4,09

3.89

Peperkorrels  
roze gedroogd  
250 g - Isfi 
art. 9284 van 11,05 nu 9,78

9.29

Cayenne peper  
gemalen 400 g - Isfi 
art. 9784 van 3,82 nu 3,36

3.19

Oregano 
blaadjes  
150 g - Isfi 
art. 9805 van 2,23 nu 1,99

1.89

SUPER
DEAL!

Peper wit muntok 
gemalen
550 g - Isfi 

art. 9813 van  13,77 nu 10,94

10.39

Kipkruiden  
850 g - Isfi 

art. 9794 van  6,66 nu 5,25

4.99

Tex-mex kruidenmix  
700 g - Verstegen 
art. 5303 van 18,87 nu 16,09

15.29

Natriumsulfiet
bewaarzout  
2 kg - Isfi 
art. 9841 van 5,70 nu 5,04

4.79
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Kevin Boeckx, de chef van De Oude Melkerij in Eindhout (Laakdal). 
We zitten momenteel in onze prille opstartperiode en wat voor één! Eindelijk 
mochten we open; weliswaar eerst met enkel het terras, maar we hebben 
desondanks een flitsende start gemaakt. Ik kende Katja -de zaakvoerster- al 
een tijdje en ze vertelde mij over de plannen die ze wilde realiseren. Uiteindelijk 
vroeg ze mij of ik het zag zitten om de keuken van De Oude Melkerij te runnen. Ik 
vond dat een hele eer en ik heb er meteen mijn schouders onder gezet. Katja’s 
concept geeft mij de mogelijkheid om mijn eigen creativiteit en gerechten te 
ontwikkelen. De Oude Melkerij is een echt familiebedrijf dat wordt uitgebaat 
door moeder, vader, dochter en een nauwe vriend. Katja -de moeder- droomde 
al jaren van een eigen horecazaak en doordat ze zich verder in de sector begon 
te verdiepen kreeg heel het gezin de smaak te pakken. Tenslotte bracht het lot 
hen bij het mooie pand waar De Oude Melkerij reeds jaren een begrip vormt. 
Het rustieke kader bracht inspiratie: ‘we willen de oude klassieke gerechten en 
de volle smaken van vroeger terug brengen in onze keuken en tegelijkertijd 
lekker eten van weleer in een nieuw en modern jasje steken om zo jong en oud 
terug samen aan tafel te brengen. Gezelligheid, daar draait het bij ons om. In 
De Oude Melkerij kan je terecht voor een kleine hap, een lekker biertje of een 
heerlijk diner. Ook op ons tuinterras het is het heerlijk vertoeven en terwijl u 
geniet, kunnen de kinderen spelen op onze speeltuigen’, aldus Katja.

Motivatie
Voor deze ‘battle’ hebben we gekozen voor een kleurrijke salade met konijnfilet, 
een smaakvol, sappig en mager stukje vlees. Dit combineren we met een 
zelfbereide friszure vinaigrette. Een ideaal gerechtje om met een lekker stuk 
brood van te genieten tijdens de lunch. Waarom konijn vraagt u? Wel, dit is 
het perfecte voorbeeld van hoe we dingen van vroeger moderniseren naar 
iets hedendaags. Deze zomerperiode zal u dit gerecht op onze suggestiekaart 
kunnen terugvinden.en origineel alternatief voor de vegetariër.

Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Jeroen Maes, zaakvoerder van Brasserie Sint Pieter in het mooiste 
dorp van Vlaanderen: Oud-Rekem. Als jonge gast heb ik altijd als jobstudent 
in de horeca gewerkt, totdat ik op mijn 18de besloot er mijn beroep van te 
maken. Sindsdien heb ik op bijna elk continent ter wereld gewerkt en heb 
ik zo goed als alles wat de horeca te bieden heeft meegemaakt. Vorig jaar 
opende ik nog de grootste Biergarten in Frankfurt am Main, maar na 12 jaar 
in Duitsland gewerkt te hebben was het tijd om terug naar België te komen. 
Ik was klaar voor een eigen zaak. In januari van dit jaar nam ik Brasserie 
Sint Pieter over met het idee de klassieke keuken en service in een modern 
jasje te steken. We maken oude bekenden zoals bijvoorbeeld vol-au-vent 
natuurlijk volledig zelf maar geven er wél een eigen twist aan. De meesten 
mensen denken dat bereidingen aan tafel -zoals steak tartare- niet meer van 
deze tijd zijn en enkel nog in heel chique zaken geserveerd worden, maar 
ik wil net tonen dat dit ook op een leuke en losse manier kan. De gasten 
kunnen genieten van ons eten maar zullen er ook nog iets bij beleven. In 
Brasserie Sint Pieter kan je smullen van de heerlijkste gerechtjes. En met 
een ruim aanbod aan traditionele schotels is dit de perfecte plek om even 
neer te strijken tijdens een (mid)dagje in Oud Rekem. Op het zonnige terras 
of liever in de sfeervolle veranda? We hebben voor iedereen een mooi 
tafeltje!

Motivatie
Een Caesar salad is natuurlijk een klassieker maar ik eet hem zelf zo graag. 
Het doet me terugdenken aan een bezoek van een restaurant in Mexico, 
waar de Caesardressing vers aan tafel bereid werd. Dit is bij mij altijd als 
een hele leuke en vooral lekkere herinnering blijven hangen. De kip wordt 
vooraf eerst gesmoked zodat ze nóg meer flavour krijgt. Een perfecte 
zomersalade!

Chef Chef 
Kevin Boeckx Jeroen Maes 

In elke folder geeft Willem, onze culinair adviseur een uitdaging aan 2 klanten uit dezelfde sector. Deze keer gaan we voor ‘De 
mooiste zomerse salade’ . 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 6 De mooiste zomerse salade

De Oude Melkerij - Eindhoutdorp 18, 2430 Laakdal Brasserie Sint Pieter - Sint Pieter 1, 3621 Lanaken

of the 
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Jalapeno pepers  
art. 55808 nu 7,89 

7.49

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Hoi, ik ben Dorien en woon 7 jaar 
samen met mijn partner die het al 14 
jaar met me volhoudt. Sinds 5 jaar 
worden we vergezeld door een lieve 
dochter. Voor een korte voorstelling van 
mezelf raadpleegde ik wat vrienden en 
dit is het resultaat: ik ben een dromer/
doener maar met de voeten stevig in 
de schoenen en 2 pintjes in de hand. 
Een goedlachs, vrolijk en luchtig 
persoon met een beetje ‘last’ van 
FOMO en YOLO. Mijn passie: volleybal, 
competitief: provinciaal. En daar heb 
ik hard voor gewerkt want ik ben al 
begonnen in het eerste leerjaar.

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik ben sinds oktober hoofd administratie 
in het filiaal in Kampenhout. Ik maak 
het uurrooster voor het personeel 
van het hele filiaal, doe het financiële 
gedeelte (kassa’s tellen en opnieuw 
klaarmaken voor de volgende dag), de 
raamcontracten (inzetten, klant bellen, 
afspreken wanneer afhaling en zorgen 
dat artikelen binnen zijn en klaarstaan) 
en volg afspraken met klanten op. Maar 
ik hou me ook bezig met het ‘gewone’ 
baliewerk; de telefoon, klantenkaarten 
aanmaken, klanten verder helpen, 
bestellingen opnemen en verwerken en 
zo verder.

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik werk sinds juli 2007 bij Van Zon. Ik 
begon aan de kassa en combineerde 
dat met winkelwerk, maar belandde 
eigenlijk al snel aan de balie. Daar 
ben ik blijven plakken, want de balie 
is supergezellig. Voor mijn 10-jarig 
dienstverband werd ik beloond in 
Bobbejaanland.

Wat vind je fijn aan je job?
Ik heb geen nine to five job en vind het 
leuk dat je vrij bent door de week als je 
in het weekend werkt. De afwisseling 
tussen werk voor klanten (bestellingen 
en dergelijke) en personeel (uurroosters 
opmaken en dergelijke) maakt deze 
job veelzijdig. Daarnaast heerst er 
een amusante sfeer bij de collega’s 
onderling waardoor er al verschillende 
vriendschappen zijn ontstaan.

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Wij in het kleine gezellige Kampenhout 
willen er ook alles aan doen om onze 
klanten tevreden te houden. Ons 
assortiment is dan misschien wel iets 
kleiner dan in de andere zetels, maar we 
kunnen steeds alles uit het gamma van 
Van Zon verkrijgen. Vraag maar raak, 
wij helpen u graag verder!

we are zonnetjes

Dorien Verbeeck
Hoofd administratie Kampenhout 

Wortelen geraspt  
vers 1 kg 
art. 29262 nu 2,16

2.05

Muntblad  
200 g 
art. 32240 nu 5,00

4.75

Bosuitjes  
bussel 
art. 3954 nu 0,68

0.65

Komkommer 
art. 3974 nu 0,68

0.65

Basilicum  
geknipt 200 g 
art. 31643 nu 5,00

4.75

Per kg

Per st
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Kerstomaat  
rood 250 g 
art. 3995 nu 1,36

1.29

Rode biet  
gekookt 500 g 
art. 16045 nu 0,94

0.89

IJsbergsla  
fijn 500 g zakje 
art. 29543 nu 2,38

2.19

Spinazie 
300 g 
art. 31587 nu 1,36

1.29

Watermeloen  
art. 35105 nu 6,31

5.99
Per st

Mango  
ready to eat  
art. 3936 nu 2,10

Per st1.99

Mais zoet  
verpakt 2 stuks 
art. 11224 nu 2,16

2.05

Limoenen 
art. 3934 nu 0,41

0.39
Per st

Charentais meloen 
art. 3938 nu 1,46

1.39
Per st
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✓   Optimaal gebruiksgemak: De Minute 
 groenten zijn direct regenereerbaar.

✓  Rendement:  2,5 kg = 2,5 kg

✓   Door het unieke Minute proces behouden
 de groenten hun oorspronkelijke smaak,  
 kleur, goede beet en voedingswaarden.

Bonduelle Minute
Klaargestoomd voor perfectie!

 www.bonduelle-foodservice.be 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen 
met uw commercieel consulent.

Minute boterboontjes  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2424 van 6,06 nu 5,42

5.15

Minute bloemkool groot  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2425 van 6,54 nu 5,84

5.55

Tuinbonen  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 25177 van 8,61 nu 7,63

7.25

Portie blad spinazie  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 7891 van 5,05 nu 4,47

4.25

Tomatenpulp  
brix 6/7 2,5 kg blik - Elvea 
art. 17712 van 3,78 nu 3,36

3.19

Tomatenpulp  
basilicum/olijfolie 2,5 kg - Elvea 
art. 54081 van 5,70 nu 5,04

4.79 Tomatenpulp  
10 kg - Elvea 
art. 17092 van 16,37 nu 14,94

14.19
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Aardappelzetmeel  
5 kg - Soubry 
art. 13015 van 10,47 nu 9,83

9.34 Maizena maiszetmeel 
5 kg - Soubry 
art. 14429 van 10,50 nu 9,94

9.44

Spaghetti fijn  
kookbestendig 5 kg - Anco professional 
art. 1860 van 11,29 nu 10,49

9.97

Noedels standard  
3 kg - Anco professional 
art. 43117 van 6,20 nu 5,71

5.42

Spirelli standard  
3 kg - Anco professional 
art. 43118 van 6,20 nu 5,71

5.42

Linguine  
kookbestendig 5 kg - Anco professional 
art. 43122 van 13,15 nu 11,91

11.31

Spirelli tricolore standard  
3 kg - Anco professional 
art. 43861 van 7,56 nu 6,91

6.56

Farfalle  
3 kg - Anco Professional 
art. 1842 van 9,52 nu 8,63

8.20

Parel pasta couscous 
1,8 kg - Anco professional 
art. 67487 van 4,81 nu 4,38

4.16
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Pain bagnat wit  
14 cm - 4 x 11 x 105 g 
Pastidor 1655 
art. 32398 van 18,21 nu 16,37

15.55

Pain bagnat prokorn  
13,5 cm - 22 x 105 g 
Pastidor 2588 
art. 54562 van 12,12 nu 10,47

9.95

Italiaanse ham  
crudo 500 g - Galbani 
art. 50538 van 10,76 nu 9,99

9.49

SUPER
DEAL!

Worstenbroodje 
vegetarisch 

48 x 160 g - Past. 227731 
art. 67260 van 52,60 nu 45,21

42.95

Sandwino herb bun  
22 x 130 g 
Pastridor 1849 
art. 28657 van 16,64 nu 14,37

13.65

Sandwino chili bun  
22 x 130 g 
Pastridor 1847 
art. 28658 van 16,64 nu 14,37

13.65

Sandwino prokorn  
13 x 13 cm - 22 x 130 g 
Pastidor 2587 
art. 54600 van 16,49 nu 14,37

13.65

Pain bagnat bruin  
14 cm - 4 x 11 x 105 g 
Pastridor 1654 
art. 32397 van 18,99 nu 17,00

16.15
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Roomkaas tartimalin  
18% 1 kg - Président 
art. 55401 van 7,21 nu 6,31

5.99

Geitenkaas blokjes  
500 g - Président 
art. 55400 van 8,56 nu 7,78

7.39

Mozzarella sneetjes  
vers 40 x 25 g - Galbani 
art. 50539 van 12,39 nu 10,89

10.35

Burrata  
150 g - Galbani 
art. 64777 van 2,82 nu 2,68

2.55

Geraspte kaas Emmental  
1 kg - Vergeer 
art. 5442 van 7,12 nu 6,52

6.19

Kaasschijven 
gouda jong 
traps 50 x 20 g - Vergeer 
art. 9891 van 7,10 nu 6,52

6.19

Veganistische 
gouda  
schijven 200 g - Violife 
art. 69961 van 2,43 nu 2,20

2.09
Veganistische 
cheddar 
 schijven 200 g - Violife 
art. 69962 van 2,43 nu 2,20

2.09

Veganistische gouda: Gesneden 
Violife, net als Goudse kaas.Perfect voor 
hamburgers,broodjes, paninis of toast!
Veganistische cheddar:  Fantastische 
cheddarsmaak. Goede smeltcapaciteit, 
ideaal voor warme & gegrilde broodjes  
en hamburgers. 
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Boeletten gebraden 
10 x 125 g- Euro Delice 

art. 7147 nu 8,55

De enige echte originele  
ambachtelijke recepture  

Boulet-Ménage op  
grootmoeders wijze!

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 4.06 per pak 

Chocolade kuipjes à la carte  
168 stuks - DV Foods 
art. 54640 van 19,42 nu 17,46

16.59

Chocopasta  
700 g - Nutella 
art. 67793 van 5,81 nu 5,04

4.79

Burratina deliziosa  
“delizia” 150 g 
art. 65900 van 2,17 nu 1,98

1.88

Italiaanse ham  
gesneden 250 g (crudo) 
art. 19887 van 6,33 nu 5,52

5.24

Toasti schouderham  
gesneden 10 x 10 cm 500 g 
art. 19999 van 5,19 nu 4,11

3.90

Ontvette ham baguette 
gesneden 5 x 15 cm 34 sneden 
art. 35533 van 9,94 nu 8,70

8.27

Parmesan schilfers  
500 g - Ambrosi 
art. 66862 van 6,88 nu 6,03

5.73

34 35FOLDER - zomer FOLDER - zomer



Room 40%  
1 liter - Debic 
art. 56929 van 4,30 nu 4,09

3.89

Kletskoppen  
+/- 180 stuks 700 g - Didess 
art. 39839 van 14,44 nu 12,20

11.59

Grand decor 
trinite 
pistache - cornflakes 
50 stuks - Didess 
art. 48736 van 11,05 nu 9,15

8.69

Carré  
cappuccino  
80 stuks - Didess 
art. 55944 van 14,52 nu 12,20

11.59

Petale  
chocolate  
noisette  
80 stuks - Didess 
art. 55946 van 14,59 nu 12,20

11.59

Kletskoppen
frambozen  
500 g - Didess 
art. 39841 van 11,33 nu 9,15

8.69

Kletskoppen 
munt  
500 g - Didess 
art. 39842 van 10,93 nu 9,15

8.69

SUPER
DEAL!

Slagroom spuitbus
700 ml - Debic 

art. 16785 van 5,83 nu 5,25

4.99
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Kinder bueno  
30 x 43 g 
art. 5304 van 23,94 nu 21,04

19.99

Kinder bueno white  
30 x 43 g 
art. 66036 van 23,77 nu 21,04

19.99

Mini madeleine  
60 stuks - Lotus 
art. 64012 van 8,71 nu 7,78

7.39

Speculoos gevuld  
creme 150 g - Lotus 
art. 66579 van 1,89 nu 1,78

1.69

=
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Grills Chips  
85 g - Lays 

art. 61161 nu gratis

++
Chips cheetos 
ringlings 
100 g - Cheetos 
art. 30171 nu 1,88

Chips bugles  
100 g - Lays 
art. 30172 nu 1,89

Chips 
mama mia’s  
100 g - Lays 
art. 53148 nu 1,87

Koffiekoekjes  
380 stuks - Lotus 
art. 70630 van 42,43 nu 42,05

Koekjes ass. 
zomerpromo 
Jules Destrooper 
art. 58529 van 57,77 nu 54,73

51.99

Gratis topping speculoos 1 kg 525+75 gratis

Koffiekoekjes  
380 stuks - Lotus 
art. 70630 van 42,43 nu 42,05

39.95
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Koffiebonen  
Espresso Tranquillo  
1 kg - Java 
art. 42500 van 17,88 nu 16,73

15.89

Koffiebonen  
Espresso La Esperanza deca  
1 kg - Java 
art. 47369 van 20,47 nu 18,20

17.29

Lipton thee  
100 stuks green tchae citrus agrum 
art. 31810 van 9,03 nu 8,41

7.99

Thee trendy  
25 stuks roseship - Lipton 
art. 39050 van 4,37 nu 4,20

3.99

Pure leaf camomille  
20 stuks 
art. 63754 van 7,69 nu 7,15

6.79

Pure leaf earl grey  
25 stuks 
art. 63758 van 9,63 nu 8,94

8.49

van 35,75 nu 32,20

30.59

Aquarius
24 x 50 cl pet

Green splash  
art. 32165

Lemon  
art. 47152

Orange 
art. 46805

Red peach  
art. 46804

Isotonic blue  
art. 63724
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Fuze tea green tea 
mango kamille  
6 x 4 x 40 cl pet 
art. 60829 van 27,55 nu 22,62

21.49

Fuze tea black tea 
peach hibiscus  
6 x 4 x 40 cl pet 
art. 60831 van 27,55 nu 22,62

21.49

Fuze Tea lemon 
lemongrass  
6 x 4 x 40 cl pet 
art. 63711 van 27,55 nu 22,62

21.49

Fuze Tea lime mint  
6 x 4 x 40 cl pet 
art. 63712 van 27,55 nu 22,62

21.49

ChariTea red  
24 x 33 cl 
art. 70707 van 36,36 nu 28,41

26.99

ChariTea green  
24 x 33 cl 
art. 70708 van 36,36 nu 28,41

26.99

ChariTea black  
24 x 33 cl 
art. 70709 van 36,36 nu 28,41

26.99

ChariTea mate  
24 x 33 cl 
art. 70710 van 36,36 nu 28,41

26.99

Looza 
4 x 6 x 33 cl (pet)

van 29,81 nu 27,36

25.99

Ace 
art. 64317

Appel kers 
art. 64818

nieuwnieuw

nieuw nieuw
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Nalu 
24 x 25 cl blik 
art. 29647 van 25,04 nu 20,52

19.49

Nalu exotic  
24 x 25 cl blik 
art. 53208 van 25,04 nu 20,52

19.49

Nalu frost  
4 x 6 x 25 cl blik 
art. 58708 van 25,04 nu 20,52

19.49

Nalu passion  
4 x 6 x 25 cl blik 
art. 61124 van 25,04 nu 20,52

19.49

Nalu refresh  
4 x 6 x 25 cl blik 
art. 64340 van 25,04 nu 20,52

19.49

Bier blik  
6 x 4 x 33 cl - Corona 
art. 70015 van 29,01 nu 24,20

22.99

Pepsi  
24 x 33 cl sleek blik 
art. 13244 van 14,02 nu 10,94

10.39

7up free  
24 x 33 cl stevia sleek blik 
art. 64304 van 14,02 nu 10,94

10.39

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 14.86 per pak

Bier Victoria  
blik 6 x 4 x 33 cl 
art. 70014 nu 31,29

nieuw
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WIJN
v/d maand

Goudgeel in het glas biedt deze 
Chardonnay een neus vol complexe 
aroma’s van tropisch wit fruit verweven 
met een vleugje vanille. Zalig, complex 
en aanhoudend in de mond met een 
evenwichtige zuurtegraad en een zachte, 
romige afdronk die lang aanhoudt.

Wijn & spijs
Salades, zeevruchten, gegrild wit vlees en 
gegrilde visgerechten, BBQ…

Los Haroldos Estate Chardonnay
75 cl

art. 69679 van 7,27 nu 6,47

Serveertemperatuur
6 á 10°C

Drinken
nu - 2024

Drinken
nu - 2025

Herkomst  
Mendoza, Argentinië
 
Druiven  
100% Chardonnay

Deze Malbec kleurt het glas rood met diepe 
paarsachtige tinten en geeft een rijke neus 
met uitgesproken aroma’s van rijp rood 
en zwart fruit, aangevuld met bescheiden 
toetsen van eikenhout. De mond start 
met een zachte aanzet en zoete tannines, 
typisch voor Argentijnse druiven. Een goede 
body volgt, met tonen van rijp rood fruit en 
met een lange, elegante afdronk.

Wijn & spijs
Oude kazen, rood vlees, BBQ, wild, filet 
pur, steak, stoofpotjes, pasta’s...

Los Haroldos Estate Malbec
75 cl

art. 69681 van 7,27 nu 6,47

Serveertemperatuur
14 á 18°C

Herkomst  
Mendoza, Argentinië
 
Druiven  
100% Malbec

6.15 6.15

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 3.81 per fles 

Pasqua Capitolo 
Chardonnay/Grillo

75 cl
art. 52625 nu 4,82

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 3.81 per fles 

Pasqua Capitolo Nero 
d’Avola/Shiraz

75 cl
art. 52626 nu 4,82
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SUPER
DEAL!
Pasqua Capitolo 

Sangiovese
75 cl

art. 37855 van 3,91 nu 3,15

2.99

SUPER
DEAL!
Pasqua Capitolo 

Chardonnay
75 cl

art. 37848 van 3,97 nu 3,15

2.99

Pasqua Capitolo 
Montepulciano 
d’Abruzzo
75 cl 
art. 37847 van 4,06 nu 3,42

3.25

Pasqua Capitolo 
Pinot Grigio
75 cl 
art. 42259 van 4,49 nu 3,78

3.59

Villa Borghetti 
Lapasso 
75 cl 
art. 59292 van 4,69 nu 3,95

3.75

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 11.87 per fles 

Pasqua ‘Y’  
by 11 Minutes rosé’ 

75 cl
art. 70426 nu 14,99

nieuw
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Prosecco 
brut doc 
treviso r&j  
18,7 cl 
art. 70681 van 2,79 nu 2,62

2.49

Prosecco 
brut R&J 
75 cl 
art. 70682 van 8,99 nu 7,36

6.99

Prosecco rosé 
millesimato R&J  
75 cl 
art. 70683 van 6,80 nu 7,36

6.99

La Mundial 
Rosalea frizzante
 75 cl 
art. 70761 van 7,05 nu 6,73

6.39

La Mundial 
Clarea frizzante 
75 cl 
art. 70762 van 7,05 nu 6,73

6.39

Elderflower Tonic  
6 x 4 x 20 cl - Fever tree 
art. 67150 van 30,12 nu 26,20

24.89

Aperitivo spritz  
11° 1 liter- Bongiorno 
art. 70703 van 13,70 nu 12,79

12.15

Pasqua Desire,
Lush & Zin
Primitivo 
75 cl 
art. 66872 van 6,41 nu 5,42

5.15

van 1,53 nu 1,42

1.35

Cuvée Cruse  
25 cl 

Chardonnay wit  
art. 26191

Rosé  
art. 26192

Rood Carbernet 
Sauvignon  
art. 26193

nieuwnieuw nieuw

nieuw
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Gin mare  
42,7% 70 cl 
art. 49121  

van 36,21 nu 34,09

32.39

Gin double you  
70 cl - Wilderen 
art. 55043  

van 36,89  nu 34,20

32.49

Gin double you 
vintage vanilla  
50 cl - Wilderen 
art. 60623 

van 25,67  nu 24,20

22.99

Fragolina likeur 
70 cl - Bongiorno 
art. 62601 van 11,86 nu 10,68

10.15

Don Pepe likeur  
70 cl - Bongiorno 
art. 62602 van 16,67 nu 15,10

14.35

Lokales 
lemon drink  
4,4% 12 x 33 cl 
art. 70711 van 24,43 nu 21,57

20.49

Cocktail Lady 
Jane’s choice 
Belgian negroni  
70 cl 
art. 68423 nu 21,36

20.29

Cocktail Lady
Jane’s choice 
cosmopolitan  
70 cl 
art. 68424 nu 21,36

20.29

Cocktail Lady 
Jane’s choice
lazy red cheeks  
70 cl 
art. 68425 nu 21,36

20.29

Gratis GlasGratis GlasGratis Glas
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De Grote Markt van Turnhout is een aanwinst rijker. Horecazaak Bardo opende begin 
mei voor het eerst écht de deuren. Sinds eind vorig jaar kon je er al wel terecht voor 
afhaalgerechten. Bardo brengt een lounge bar en een moderne brasserie samen, elk 
met zijn eigen kaart en typerende gerechten. “Wij zijn een jong team dat iedereen wil 
laten genieten van eten en drinken”, stelt zaakvoerder Michaël Serrien.

21 oktober 2020. Deze datum stond met stip genoteerd in de agenda van het team 
van het gloednieuwe Bardo, helemaal klaar om te openen. Echter, twee dagen 
vooraf moest iedereen opnieuw in lockdown. En derhalve  werd de opening van de 
zaak uitgesteld. Tot begin mei werd er niemand aan tafel bediend, al kon Bardo al 
wel een eerste voorsmaakje geven via zijn afhaalgerechten. “Een absurde situatie. 
De opluchting dat we nu wel open mochten, was des te groter. Bij elke horecazaak 
uiteraard, maar bij ons misschien nog nét ietsje meer”, aldus Michaël.

TWEE IN ÉÉN 
En dus kan Bardo zich eindelijk aan de wereld tonen. “Wij bundelen twee concepten in één”, klinkt het. Een lounge bar waar je drankjes en 
fingerfood kan krijgen -ideaal om te aperitieven- en een brasserie waar je uitgebreid kan lunchen en dineren met echte brasserieklassiekers 
zoals huisbereid stoofvlees en videe. Maar net zo goed hamburgers, een vispannetje, spareribs of een ‘krok’. Op elke kaart staan wel enkele 
‘speciallekes’. Een bagel met carpaccio bijvoorbeeld of Leffe stoofvleesbitterballen. Bardo werkt daarnaast met een uitgebreide selectie aan 
seizoensgebonden suggesties. Daar zijn momenteel o.a. asperges op z’n Vlaams tussen  te vinden en een ‘entrecote Uruguay’ -een mooi 
stukje Zuid-Amerikaanse rundsentrecote, mooi gemarmerd en van een rund dat graangevoederd werd. 

HIP EN TRENDY
Vincent Bourgeois brengt als chef-kok meer dan 20 jaar ervaring mee naar de keuken. In elk gerecht kan je zijn signatuur wel terugvinden. 
Michaël neemt de taak van zaakvoerder op zich, zijn zoon Maxim is gastheer en zaalverantwoordelijke. Michaël: “het Bardo-team wil 
iedereen laten genieten van het goede leven. De beleving is daarom heel erg belangrijk. We hebben veel aandacht geschonken aan het 
interieur en de inkleding. Zo proberen we met onze terrassen al net ietsje meer te doen dan andere zaken en tonen we binnen helemaal dat 
we een trendy en hippe zaak zijn die toch een breed publiek kan aanspreken. Een rustgevende setting waarin je je thuis voelt en even kan 
vluchten uit de wereld.” 

Bardo combineert stijlvolle lounge bar met een trendy brasserie Turnhout

Hiernaast vind je 4 toppers uit het gamma van Bardo

BARDO
Drankinspiratie

BIER EN STERKE DRANKEN
Verder valt de ruime selectie aan sterke dranken op, met een 
breed assortiment aan gins, whisky’s en cocktails. Voor deze 
rubriek ‘Zomerse cocktails’ hebben we 4 toppers uit ons gamma 
geselecteerd. Ook op het vlak van bieren kunnen we één van de 
ruimste selecties aanbieden van alle brasserieën in Turnhout. Toch 
iets om trots op te zijn. Als klant kan je uiteraard zowel de lounge 
bar als de brasserie aansluitend bezoeken. Aperitieven met wat 
‘bits & bites’ in de lounge bar bijvoorbeeld, daarna in de brasserie 
genieten van een hoofdgerecht en afsluiten met een pousse-café in 
de veranda of opnieuw in de lounge bar. Een ideale manier om de 
nieuwe zaak te leren kennen. 
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Moscow mule

Whiskey sour

Tequilla sunrise

Strawberry mojito

Ingrediënten:
• 5 cl Vodka Belvedere (38665)
• 1 flesje ginger beer (64714)
• 2,5 cl vers geperst limoensap (3934)
• 2 dashes Angostura bitters (50171)
• Afwerking: munttopje (4017) en gedroogd 

limoenschijfje (67274)

Ingrediënten:
• 5 cl whisky Buffalo Trace (64764)
• 2 cl suikersiroop (44033)
• Eiwit van 1 ei (577)
• 4 cl vers geperst citroensap (68626)
• Ijsblokjes (64852)
• Afwerking: maraschino kers (2559)

Ingrediënten:
• flinke scheut grenadine (62217)
• 5 cl tequila Espolon blanco (55917) 
• 15 cl vers geperst sinaasappelsap (68704)
• Afwerking: schijfje gedroogde sinaas 

(67275) en maraschino kers (2559)

Ingrediënten:
• 4-6 blaadjes munt (4017)
• 3 gesneden aardbeien (32236)
• 3 cl suikersiroop (44033)
• 2,5 cl vers geperst limoensap (3934)
• 5 cl Brugal anejo rum (70634)
• crushed ice (54122)
• Afwerking: munttopje (4017), gedroogd 

limoenschijfje (67274) en halve aardbei (32236)
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Gedroogde 
sinaasappel  
20 g - Botanica 
art. 67273 nu 3,33

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.58 per stuk 

Gedroogde 
limoen  

20 g - Botanica 
art. 67276 nu 3,83

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.82 per stuk

Zeste 
orange  

40 g - Botanica 
art. 67279 nu 4,02

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.91 per stuk 

Gedroogde 
hibiscus 

bloem  
20 g - Botanica 
art. 67280 nu 3,62

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.72 per stuk

Gedroogde 
perzische 
roze roos  

20 g - Botanica 
art. 67282 nu 4,02

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.91 per stuk 

Trioval kom
suikerrietpulp 
450 ml 50 stuks - Biodore 
art. 64809 van 6,88 nu 5,88

5.59

Trioval 
amuseschaal  
suikerrietpulp 
8 x 7 x 2 cm 50 stuks
Biodore 
art. 67174 van 3,12 nu 2,62

2.49

Trioval amusebord  
suikerrietpulp 
129 x 98 x 9 mm 50 stuks - Biodore 
art. 67175 van 2,90 nu 2,62

2.49

Trioval
amusekom  
suikerrietpulp 
115 x 87 x 45 mm 50 stuks - Biodore 
art. 67176 van 3,19 nu 2,62

2.49
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Waterglas onbreekbaar
390 ml - 4 stuks - durable PETG 
art. 64459 van 7,33 nu 6,79

6.45 Wijnglas onbreekbaar 
510 ml - 4 stuks - durable PETG 
art. 64457 van 12,11 nu 11,21

10.65

Gin glas onbreekbaar  
860 ml - 4 stuks  - durable PETG 
art. 64458 van 15,28 nu 14,16

13.45 Cocktailglas onbreekbaar 
300 ml - 4 stuks - durable PETG
art. 64460 van 16,19 nu 15,00

14.25

Palmblad bord  
17 x 14 x 2 cm 25 stuks - Biodore 
art. 64074 van 7,36 nu 6,83

6.49

Palmblad bord  
25 x 16 cm 25 stuks - Biodore 
art. 55358 van 8,31 nu 7,74

7.35

Trioval 
amuseschaal  
suikerrietpulp 
8 x 7 x 2 cm 50 stuks
Biodore 
art. 67174 van 3,12 nu 2,62

Durables-glazen van PETG zijn oersterk en breukbestendig. 
Dit maakt ze een veilig alternatief voor traditioneel glaswerk en een uitkomst bij 
evenementen waar een glasverbod geldt. Gebruik ze tijdens feesten, festivals, 
concerten en braderieën, op campings, bij sportactiviteiten en op terrassen. 

De glazen zijn vaatwasserbestendig en kunnen minstens vijfhonderd keer worden 
hergebruikt.
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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

Distributiecentrum
J&R Vlegelsstraat 7

B-3920 Lommel 
011/44 07 20

Cash & Carry
Nijverheidspark 42

B-3580 Beringen
011/42 26 03

Cash & Carry 
Mechelsesteenweg 10-16

B-1910 Kampenhout
016/53 66 40

Cash & Carry
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

Ontvetter 
extra krachtig  
5 liter geurloos - Dipp (02) 
art. 32385 nu 45,53

Ontvetter extra krachtig 
1 liter spray - Dipp (02) 
art. 32386 nu 10,63
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Magnum rosé 
Domaine Mazada  

1,5 liter 
art. 70742 nu gratis 

Kaars D’Light amber  
6 stuks 45 h - Spaas 
art. 55722 van 7,99 nu 7,11

Kaars D’Light rood  
6 stuks 45 h - Spaas 
art. 55723 van 7,99 nu 7,11

6.75

Kaars D’Light transparant  
6 stuks 45 h - Spaas 
art. 55724 van 8,31 nu 7,11

6.75

Kaars royal flame ivoor 
Spaas 
art. 8633 van 2,82 nu 2,41

2.29

6.75


