PROMOFOLDER - Geldig van maandag 7 t.e.m. zondag 27 februari 2022

Februari

Warm lopen voor
lekkere winterkost
Delicioso Iberico
Thee met een twist

Snackbar inspiratie

WINTERSE BROODJES
MOLENAARSBROOD
GEGRILDE BEENHAM
Ingrediënten 4 personen:

•
•
•
•
•
•
•
•

8 snedes meergranen
molenaarsbrood (54731)
8 plakken beenham (54663)
100 g Heks’nkaas (61191)
2 st gegaarde rode biet (16045)
2 plantjes waterkers (3998)
1 matje tuinkers (3996)
enkele takken bieslook (41229)
American mosterd (68561)

Bereiding
1 Ontdooi het molenaarsbrood, snij het
in dikke plakken en gril het aan beide
kanten. 2 Verwarm de plakken beenham
eveneens op de grillpan. 3 Beleg de
boterhammen als volgt: besmeer het
brood met de Heks’nkaas. Schik hierop
enkele schijven dun gesneden rode
biet. Beleg vervolgens royaal met de
gegrilde beenham, voeg mosterd toe
op de beenham en werk verder af met
waterkers, tuinkers en bieslook.

PANINI | BRIE | KIP TIKKA
Ingrediënten 4 personen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 panini’s kruiden gegrild
Lantmannen (55053)
8 plakken brie Lingot (49511)
600 g kipschijfjes tikka (67191)
curry ketchup Hela (1662)
waterkers (3998)
1 rode ajuin (40603)
4 st gegrilde paprika (49084 )
300 g witte kool (66535)
300 ml water
200 g suiker (1923)
200 ml chardonnay azijn (53893)
1 kl curcuma (3115)
1 kl komijn (6399)

Bereiding
1 Water, suiker, chardonnay azijn,
komijn, curcuma en steranijs aan de
kook brengen. Eens aan de kook giet je
de hete vloeistof over de witte kool. Laat
deze marineren tot ze afgekoeld is.
2 Beleg de panini met brie, kipschijfjes,
rode ajuin, fijn versneden pijpajuin,
geroosterde paprika en de curry ketchup.
3 Gril het broodje in een hete contactgril
van 200 °C. 4 Serveer het broodje met
waterkers, witte kool en curry ketchup
als dip.
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SUPER
DEAL!
Bitterballen B’Balls
20 x 5 x 20 g - Mora

art. 7153 van 13,11 nu 11,46

10.89

Frikandel

20 x 70 g - Mora
art. 65591 van 13,06 nu 12,09

11.49

Carrero xl
Stoofvleeskroket

28 x 100 g - Ad van Geloven
art. 68729 van 20,51 nu 18,73

Jalapeño snacks
1 kg - Aviko

art. 39087 van 8,12 nu 6,79

17.

79

6.45

Borrelmaatjes
72 x 30 g
Ad van Geloven

art. 67924 van 25,97 nu 23,04

Philadelphia
crispy snacks
1 kg - Aviko

art. 48840 van 8,78 nu 7,63

21.

89

15 x 140 g - Mora
art. 28641 van 14,51 nu 12,62

11.

99

7.25
Frikandel mmm
40 x 100 g - Mora
art. 619 van 15,84 nu 13,36

Black chili cheese
nuggets
1 kg - Aviko

art. 65940 van 8,91 nu 7,63

7.

25

Bitterbal kaas
Old Amsterdam

40 x 25 g - Buitenhuis
art. 63659 van 13,00 nu 10,94

10.

39

12.

69
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SUPER
DEAL!

2 HALEN
1 BETALEN
dat is

7.83 per stuk
Vega mix

48 x 20 g - Buitenhuis

art. 63172 nu 16,48

Saté rose
grote snit 25 x 130 g
Vanreusel
art. 951 van 37,48 nu 33,67

31.99

Bitterballen
rundvlees

klassiek ± 80 x 23 g
Buitenhuis
art. 38416 van 12,98 nu 11,57

10.

99

22 + 3 GRATIS

Nuggizz

90 x 22 g - Vanreusel
art. 31295 van 20,15 nu 17,67

16.79

Gipsy stick

22 + 3 x 100 g - Vanreusel
art. 54671 van 21,68 nu 19,10

Kipnuggets

120 stuks 2,4 kg
Buitenhuis
art. 6571 van 31,70 nu 23,53

22.35

inclusief serveercups

18.15

Loempidel

15 x 80 g - Vanreusel
art. 63660 van 15,85 nu 14,30

13.59

vers

Friet Finest round cut
2 kg diepvries - Farm Frites
art. 58526 van 3,58 nu 3,00

4
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2.85

Friet Finest 10 mm

2 kg diepvries - Farm Frites
art. 58641 van 3,10 nu 2,58

2.45

Friet 10 mm

2 x 5 kg - Farm Frites
art. 714 van 13,66 nu 11,46

10.89

SUPER
DEAL!

vers

Friet traditoneel/
Belgisch

gasverpakking 10 mm
2 x 5 kg - Farm Frites
art. 6458 van 13,87 nu 11,57

10.

99

Boter vloeibaar
bakken & braden

geklaard 1 liter - Debic
art. 10206 van 5,97 nu 5,15

4.89
Friet finest 5 mm
1,5 kg diepvries
Farm Frites
art. 63983 van 2,82 nu 2,41

Margarine vloeibaar

0,9 liter butter flavour - Phase
art. 7560 van 5,97 nu 5,11

4.

85

Bak & Braad
Margarine vloeibaar

3,7 liter butter flavour - Phase
art. 7612 van 22,11 nu 18,89

17.

95

2.

29

STEAK BÉARNAISE MET PHASE® BUTTERFLAVOUR
Ingrediënten voor 10 personen

•
•
•
•
•
•

10 porties filet pure van 180 g elk
1 dl Phase®
1.2 kg aardappelwedges krokant
gebakken
400 g gemengde slascheuten
200 kwartjes tomaat
3 dl vinaigrette

Basisrecept bearnaise
• 5 eierdooiers
• 8 cl gastrique (dragonazijn met sjalot,
witte wijn en peper)
• 3 dl Phase® op kamertemperatuur
• zwarte peper en gemalen zeezout
• verse gehakte dragonblaadjes

Bereiding
1 Klop in een sauspan de eierdooiers luchtig en schuimig met de dragonazijn.
2 Plaats op een middelmatig vuur en klop met de garde het mengsel mooi luchtig tot

een schuimige, blinkende, gebonden saus, indien te warm neem van het vuur maar blijf
verder kloppen. De eieren mogen niet te warm worden, anders gaan ze bakken.
3 Neem van het vuur en meng er nu onder voortdurend kloppen de Phase® onder, tot
je een type warme mayonaise bekomt. Breng nu op smaak met peper en zout en de
gehakte dragonblaadjes. Houd warm. 4 Warm de bakpan met Phase® en bak er de
filet pure (op kamertemperatuur) in aan. Kleur aan beide zijden en ‘arroseer’ met de
Phase®. Gaar naar believen. 5 Serveer de steak met daarbij de sla en de wedges.
6 Werk af met de Béarnaisesaus.
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4 HALEN
3 BETALEN
dat is

Multifunctionele sausdispencer
Ontdek de sausdispenser van Vandemoortele: gebruiksgemak,
topkwaliteit en een elegant design verzekerd.

7.48 per stuk
Mosterd

3 liter - Vleminckx

art. 5026 nu 10,49

4 HALEN
3 BETALEN

10.43 per stuk

Sauzen

2 x 7,5 liter BIB - Vandemoortele

dat is

Hawaïsaus

Tomatenketchup

art. 1535 nu 14,65

36.29

3 liter - Vleminckx

4 HALEN
3 BETALEN

art. 69920 van 46,30 nu 38,20

Tartaar
art. 69919 van 56,37 nu 46,62

11.15 per stuk

dat is

44.29

Bourgy hamburgersaus

3 liter - Vleminckx
art. 1553 nu 15,64

Mayonaise
art. 69917 van 64,33 nu 53,15

4 HALEN
3 BETALEN

11.64 per stuk

dat is

Bearnaisesaus
3 liter - Vleminckx

art. 1524 nu 16,34

6
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50.49
Andalouse
art. 69918 van 69,19 nu 57,15

54.29

Porties cups

120 x 20 ml - Vandemoortele

Mayonaise
art. 5875 van 18,80

Tomatenketchup
art. 5877 van 18,62
nu 14,52

13.79

Curry ketchup
6 liter - Anda

art. 1321 van 16,80 nu 13,63

12.95

Tomatenketchup

9.99

Bolognaise saus

6 liter - Anda

art. 1381 van 16,75 nu 13,63

12.95

Manna sauzen
3 liter pet pot

Samurai
art. 34401 van 14,65

Cocktailsaus
art. 34403 van 14,20

Mayonaise
art. 34406 van 15,99

Andalousesaus extra
art. 34423 van 14,94

Barbecuesaus
art. 35070 van 14,86

Americain
art. 53005 van 13,45

Jammiesaus
art. 59068 van 15,24

Pepersaus
art. 64774 van 13,85
nu 11,57

10.99

Tomatenketchup
10,2 liter - Heinz

art. 1641 van 40,76 nu 36,30

34.49

Bolognaise saus
2 liter - Manna

art. 64792 van 11,49 nu 10,52

resto 3,2 kg - Manna

art. 49174 van 18,88 nu 15,46

14.69
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SUPER
DEAL!
Stoofvlees

850 g - Coertjens
art. 1093 van 7,71 nu 6,62

6.29

Stoofvlees saus

850 g - Coertjens

art. 1101 van 3,82 nu 3,25

3.09

vers

Bolognaise saus
3,2 kg - Traiteur Pierrot
art. 21023 van 19,31 nu 16,83

15.

99

Stoofvlees

2,7 kg - Coertjens
art. 1095 van 22,37 nu 19,36

18.39

vers

Stoofvlees special
2,7 kg - Coertjens

art. 1092 van 25,68 nu 21,88

20.79

vers

Kruidige
mangosaus

2 liter - Van Zon
art. 30748 van 14,32 nu 10,94

8
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Zoetzure saus
2 liter - Van Zon

art. 7324 van 13,63 nu 10,47

10.39

2 liter - Van Zon

art. 7288 van 14,73 nu 11,42

2,7 kg - Coertjens

art. 1102 van 8,95 nu 7,67

7.29

vers

9.95

vers

Kriekensaus

Stoofvlees saus

Stroganoffsaus
2 liter - Van Zon

art. 7312 van 13,67 nu 10,47

9.95

vers

10.85

Sinaasappelsaus
met stukjes ananas
2 liter - Van Zon

art. 7300 van 15,86 nu 13,00

12.35

vers

Veenbessensaus
2 liter - Van Zon

art. 23928 van 19,37 nu 14,73

13.99

Konfijt uien natuur

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 18877 van 7,34 nu 6,05

Konfijt sinaas
Grand Marnier

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 64696 van 8,60 nu 7,04

Mandu mini dumpling
kip 400 g - Bibigo

art. 71307 van 5,12 nu 4,41

Konfijt witloof

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 10277 van 7,77 nu 6,30

5.

Konfijt uien Ardeens

6.69

Konfijt veenbessen

75

4.19

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 18875 van 8,28 nu 6,79

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 18880 van 9,36 nu 7,67

Gyoza dumpling
kimchi & kip
600 g - Bibigo

art. 71312 van 6,84 nu 5,78

5.99

6.

45

7.29

5.49

Konfijt vijgen

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 10278 van 7,45 nu 6,05

Konfijt citroen
Limoncello

1 kg - Chef’s Fruitproducts
art. 51261 van 8,33 nu 6,83

Vidée koekjes
patissier 90 stuks
DV Foods

art. 2184 van 22,68 nu 20,30

Gyoza dumpling kip
600 g - Bibigo

art. 71305 van 5,99 nu 5,04

5.75

6.49

19.29

4.79
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3.25

Culinaire room

original 1 liter - Debic
art. 6429 van 3,66 nu 3,42

Culinaire room

original 2 liter - Debic
art. 433 van 7,11 nu 6,89

6.55

Room en mascarpone
36,5% 1 liter - Debic

art. 70982 van 6,20 nu 5,67

5.39

Rozijnen

200 g - Bonner

Blauw
art. 71822 van 2,33

Golden
art. 71823 van 2,56
nu 1,99

Kipwit gekookt

blokjes 30 mm 2,5 kg
art. 31856 van 17,79 nu 16,16

15.35

Lasagna bolognaise
400 g - Traiteur Pierrot
art. 10124 van 2,99 nu 2,58

Pizzasaus

10/12 gekruid 4 kg - First State
art. 55772 van 6,21 nu 5,21

10
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2.45

4.95

Kipwit heel

gekookt / gestoomd 2,5 kg
art. 997 van 18,42 nu 16,58

Lasagna bolognaise
3,6 kg - Traiteur Pierrot

art. 36842 van 25,55 nu 22,09

Tomatenpulp
basilicum/olijfolie
2,5 kg - Elvea
art. 54081 van 5,93 nu 5,04

15.75 1.89

20.99

4.79

Tomato frito
2 liter - Heinz

art. 55675 van 7,17 nu 6,09

Tomatenpulp

brix 6/7 2,5 kg blik - Elvea
art. 17712 van 4,26 nu 3,78

5.79

3.59

Kruiden

SUPER
DEAL!

200 g verpakt

Rozemarijn
art. 34453

Basilicum geknipt
art. 31643
nu 5,00

Platte peterselie
bussel

art. 29583 nu 1,25

1.19 4.75
Rucola (notensla)
schaal 125 g
art. 31296 nu 1,04

Kervel verpakt
100 g

art. 67821 nu 1,99

IJsbergsla fijn
500 g zakje

art. 29543 nu 2,31

Broccoli verpakt
500 g

art. 3964 nu 1,15

1.

Wortel schaal

2.19

Slaharten schaal

1.09

Groene selder

89

1 kg

art. 4005 nu 1,04

6 stuks

art. 55122 nu 2,94

verpakt

art. 36353 nu 1,46

0.

99

0.

99

2.79

Veldsla

1.39

Bleekselder

100 g

art. 36876 nu 1,57

per stuk verpakt
art. 54294 nu 1,46

1.49

1.39
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WE

FISH
meer info: vis@vanzon.be

FISHERMAN’S CHOICE
Deze topoester van het Irish Mór label
is afkomstig van een selecte groep
ambachtelijke oesterkwekers die op
een uiterste duurzame manier kiezen
voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Geweldige smaakbeleving, een zachte
romige oester die ontstaat door een
mix van zoet water afkomstig uit de
rivieren en het zoute water uit de
Atlantische oceaan.
Mariëlle Klijs
Verantwoordelijke koeling Beerse

Oesters
Ierse creuses
nr3 12 stuks
art. 70226 van 19,96 nu 18,47

Oesters
Ierse creuses
nr3 24 stuks
art. 70228 van 37,58 nu 34,68

17.55
32.95

De oesters zijn enkel beschikbaar in de filialen
Beringen, Beerse en Kampenhout.

12
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SUPER
DEAL!

Productinspiratie

SKREI OF DE ‘LIEFDESVIS’
Skrei is een kabeljauw die leeft in de Barentszee, ten noorden van
Noorwegen en Rusland. In de superzuivere en ijskoude zee voelt hij zich als
een vis in het water. Het is wachten op het moment dat de Noorse kabeljauw
aankomt in haar vangstgebied: de Noordelijk gelegen Lofoten. Vanuit de
Barentszee zwemt de skrei naar de Lofoten met de bedoeling om daar te
gaan paaien. De vis is volwassen, draagt eitjes bij zich en is meestal tussen
de vijf en acht jaar oud. Door de afgelegde zwemafstand bevat de vis weinig
vet en is het visvlees spierwit en stevig. De Noren vangen de skrei met een
net of aan een lijn tijdens de tocht voorbij de Lofoten. Een gelimiteerd aantal
vissers met een speciale vergunning mag de vis vangen. De opbrengst is
gequoteerd en dat maakt het product exclusief. Het seizoen loopt vanaf half
januari tot maart-april.

Scampi black tiger
16/20 gepeld en ontdarmd
Real count 1 kg diepvries
Fisker Premium

Skreihaas met vel

art. 57888 van 16,39 nu 14,73

VACUUM verpakt pp/kg
art. 72213

13.99

vers

BULK verpakt pp/kg
art. 72214

BULK verpakt portie
op maat pp/kg
art. 72215

VACUUM verpakt
portie op maat pp/kg
art. 72217

MAP verpakt ±1 kg
art. 72250

dagprijs -10%

MAP verpakt portie ±250 g

gedurende de folderperiode

art. 72251

Bestelmogelijkheden verse vis

Scampi pink

Bestellen op DAG A voor 12 uur! Afhalen of levering is mogelijk op DAG B of de gekozen
afhaal-/leverdag, uitgezonderd weekend en rond feestdagen.
Leveren/afhalen mogelijk is vanuit de filialen Beringen, Beerse en Kampenhout.

art. 57886 van 15,70 nu 14,52

Argentinië 16/20
met schaal easy peel
1 kg diepvries

13.79

Ondersteuning nodig?
Onze visverantwoordelijke staat
voor jullie klaar voor meer info
over ons complete visassortiment,
beschikbaarheid en advies.

Hans Willekens
Verantwoordelijke vis
vis@vanzon.be

Tonijnsteak

150-200 g 1 kg diepvries
Fisker Original
art. 57946 van 11,66 nu 9,67

9.

19

Zeebarbeel

40-80 g 1 kg diepvries
Fisker Original
art. 57950 van 10,59 nu 10,05

9.55
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we are zonnetjes

Jolien Adams
Verantwoordelijke Koeling
Kampenhout

Tomatino

3 kg - Collezione Italiana Knorr
art. 23015 van 11,98 nu 9,95

9.

45

Napoletana

3 kg
Collezione Italiana Knorr
art. 40613 van 14,72 nu 12,20

11.59

Vertel eens wat over jezelf? Ben je
getrouwd? Heb je kinderen?
Goeiedag! Ik ben Jolien Adams en
afkomstig uit Zoutleeuw. Ik ben dus
een randgeval van op de grens tussen
Vlaams-Brabant en Limburg, maar woon
al sinds 2008 met mijn man Tony in
Herent. Samen hebben we 2 kinderen:
Amber (6) en Felien (bijna 3). We
trekken er graag op uit met de 2 honden
om te wandelen of met z’n allen tijd door
te brengen.
Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik ben de verantwoordelijke van het
koelinggebeuren, zeg maar gerust
één van de meest uitdagende plekken
in de winkel. En sinds januari van dit
nog jonge jaar ben ik ook een nieuwe
uitdaging aangegaan en probeer ik me
te verdiepen in de strategie van de hele
winkel. Als winkelverantwoordelijke
mag ik me dan ook met alles buiten de
koeling gaan bezighouden.
Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik ben gestart in januari 2016, toen nog
onder de vleugels van Jan Langens. Ik
mocht toen kiezen tussen kassa/winkel
of koeling. Ik koos voor de koeling
en daar heb ik nog geen moment
spijt van gehad. Werken met verse
kwaliteitsproducten is een vak apart, de
afwisseling is groot en dat ligt me heel
goed.
Wat vind je fijn aan je job?
Geen enkele dag is hetzelfde, je weet
immers nooit helemaal wat er die dag
op je af gaat komen. Ik probeer ook
bij te springen waar het meest nodig
is. Koeling is een supergrote uitdaging
met meer- en minderverkoop door
seizoenen en beschikbaarheid. Elke
dag is er een met een lach en een traan:
frustratie als je veel moet derven, maar
enorme voldoening als je het toch nog
verkocht krijgt...
Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Probeer te genieten van elke dag want
deze is een geschenk. Lach en maak
plezier, dan gaat het werk eens zo vlot.

Soep supérieur
tomaten crème
1,25 kg - Knorr
art. 42483 van 19,89 nu 17,84

Hollandaisesaus
poeder 1,22 kg
Knorr 1-2-3

art. 46921 van 22,22 nu 19,67

Maizena express
bruin 1 kg - Knorr

art. 1895 van 8,21 nu 7,25

14
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16.95

18.69

6.89

Superieur
Thai red curry
1,19 kg - Knorr

art. 62174 van 23,15 nu 21,00

Witte wijn saus

1,05 kg - Knorr 1-2-3
art. 8556 van 21,71 nu 19,78

Bruine roux
1 kg - Knorr

art. 292 van 10,21 nu 8,58

19.95

18.79

8.15

SUPER
DEAL!
Tagliatelle

3 kg
Collezione Italiana Knorr
art. 6582 van 17,26 nu 15,63

14.85

Spaghetti capellini

3 kg - Collezione Italiana Knorr
art. 7299 van 8,86 nu 8,05

7.65
Blanke roux
10 kg - Knorr

art. 296 van 69,45 nu 62,09

Rode pesto

700 g - Knorr Primerba
art. 32786 van 23,37 nu 20,68

Peper puree

750 g - Knorr Professional
art. 34932 van 14,59 nu 12,62

Champignonsaus

1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 300 van 6,60 nu 5,74

19.65

Tuinkruiden

11.99

Knoflook puree

5.45

Bearnaise saus

700 g - Knorr Primerba
art. 42724 van 23,37 nu 20,68

750 g - Knorr Professional
art. 34929 van 14,43 nu 12,62

1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 298 van 6,90 nu 5,88

19.65

11.99

5.59

58.99

Intense flavour
roast umami

400 ml - Knorr Professional
art. 63160 van 10,65 nu 9,46

Hollandaise saus

1 liter - Knorr Garde d’or
art. 11232 van 6,88 nu 5,99

8.99

5.69
FOLDER - februari
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Takeaway inspiratie

STOEMP MET ...
BUTTERNUT | INDIAN CHICKEN SATEH
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg butternut puree Kelderman (64936)
200 ml kokosroom (52928)
200 ml kokosmelk (66889)
2 el Asian pesto Primerba Knorr (32322)
1 st pijpajuin (3954)
1 chilipeper (40013)
400 g soja scheuten (3990)
1 paksoi (42776)
100 g pinda’s Tom Yum (51205)
8 st kipsaté Top Table 100 g (47972)
600 ml satay sauce Golden Turtle (62704)
1 el sambal Conimex (2620)
atsina cress (41250)
Opak Pedis kroepoek (51193)

Bereiding
1 De paksoi versnijden in een fijne julienne en samen met de sojascheuten kort wokken
in hete arachideolie. Fijne ringetjes chilipeper, gehakte pindanootjes en fijn versneden
pijpajuin eraan toevoegen. 2 Verwarm de butternutpuree en voeg er de Asian pesto
aan toe. Maak de puree wat extra smeuïg met een scheutje kokosroom. 3 De satay
sauce mengen met koksmelk en een lepel sambal. 4 De kipsateetjes opwarmen en alles
dresseren om te verpakken. 5 Afwerken met enkele kroepoekjes en atsina cress.

PASTINAAK | MOSTERD ESPUMA | GEPOFTE CHIOGGIA BIET | BREYDELBOUT
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

1 kg pastinaakpuree Kelderman (51330)
6 st chioggia bieten (54351)
1 kg grof zeezout (37399)
200 ml kippenbouillon (op basis van
de geconcentreerde gevogelte bouillon
Knorr Professional 51973)
2 steranijs (57012)
1 teen verse look (53343)
enkele jeneverbessen (3174)
2 st laurier (9797)
2 el Tiereneynmosterd extra (64447)
300 ml room plus mascarpone
Debic (70982)
peterselie (31300)
4 Breydelbouten (44652)

FOLDER - februari

Bereiding
1 De fijne witte kool heel zachtjes beetgaar laten sudderen in de citrusvinaigrette
met mosterdzaadjes en honing. 2 De rode bietjes goed wassen en in de oven op
180°C poffen op een laag grof zeezout tot ze volledig gaar zijn. 3 Kippenbouillon laten
reduceren met de aromaten (steranijs, look, laurier en jeneverbessen), de mosterd en de
Debic room plus mascarpone en goed mengen. De aromaten verwijderen, laten afkoelen
en overbrengen in een sifon met 2 gaspatronen. 4 De pastinaakpuree opwarmen en
wat verse gehakte peterselie onder mengen. 5 Snij de bietjes in 4 of in 6 en laat de schil
eraan. 6 De Breydelbouten grillen en het gerecht dresseren om te verpakken.

SAVOOI | CRÈME DE CAMEMBERT | RADICCHIO | VIJG | WITTE KOOL | PARELHOENSUPRÈME
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 g Farm Mash (687)
300 g savooikool (3971)
250 g crème de Camembert (71794)
4 trosjes kerstomaatjes (35420)
1 radicchio (32338)
200 ml Merlot azijn (53894)
200 g suiker (1923)
6 verse vijgen (8869)
600 g witte kool fijn versneden (66535)
1 l citrusvinaigrette Hellmann’s (29801)
150 g honing (16903)
5 g mosterdzaad (3135)
enkele takjes platte peterselie (29583)
enkele takjes tijm
4 st parelhoen suprême (35602)

Bereiding
1 De buitenste bladeren van de savooikool verwijderen en de kool versnijden in een
fijne julienne. Kort blancheren in gezouten water. Vervolgens laten schrikken onder
koud stromend water. 2 De fijne witte kool heel zachtjes beetgaar laten sudderen in
de citrusvinaigrette met mosterdzaadjes en honing. 3 De trosjes kerstomaatjes goed
wassen en besprenkelen met olijfolie. Kruiden met peper, zout en oregano en op 100°C
laten konfijten in de oven. 4 Suiker blond laten karamelliseren in een steelpannetje.
Blussen met Merlot azijn. De verse vijgen in 4 snijden en toevoegen aan de gebluste
karamel. 1 hele vijg per persoon overlaten. 5 De radicchio in fijne reepjes snijden. Kort en
krachtig aanstoven in olijfolie. Daarna toevoegen aan de vijgen. 6 De parelhoen suprême
aankorsten langs beide kanten en vervolgens op 150°C zachtjes laten garen in de oven. 7
De Farm Mash en de savooikool samen opwarmen en de crème de Camembert eronder
mengen. 8 Het gerecht dresseren en verpakken.

GROENTEN | ZWARTE EN WITTE PENS | BULL’S STYLE PEPERSAUS
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g Farm Mash (687)
150 g tuinboontjes Bonduelle (25177)
100 g spruiten Bonduelle (2438)
150 g wortelschijfjes Bonduelle (22001)
100 g schorseneren Bonduelle (2437)
1 el paprikapuree Knorr (34931)
300 ml basis jus
2 el groene peperbolletjes (3158)
3 el Bull’s eye Steakhouse (62724)
4 st zwarte pens (34474)
4 st witte pens (34476)
bieslook (41229)

Bereiding
1 De Farm Mash samen met alle diepvriesgroentjes in een grote ovenschotel gedurende
20 minuten stomen op 100°C in de combisteamer. 2 Voor de saus de peperbolletjes
aanfruiten in boter en vervolgens blussen met basisjus. Het geheel laten inkoken.
3 Paprikapuree en Bull’s eye saus toevoegen aan de saus. Laten inkoken tot de gewenste
dikte en eventueel nog verder op smaak brengen met peper en zout. 4 De worsten bakken
en het gerecht dresseren om te verpakken. 5 Bieslook fijn versnijden en gebruiken om de
puree af te werken. 6 Eventueel nog verder afwerken met enkele cressen.
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AMBACHTELIJKE OOSTERSE
KEUKEN MET

BABI PANGANG

KIP IN CHILISAUS

Reepjes varkensvlees met groenten in een
pittige zoetzure saus.
Art.nr. Eurofresh: 533137
Art.nr. Van Zon: 68903
1kg

8.73
VAN 10.27

GEHAKTBALLETJES IN KETJAPSAUS
Gebraden gehaktballetjes (half om half) in
ketjapsaus met paprika, champignons en ui.
Art.nr. Eurofresh: 532013
Art.nr. Van Zon: 68889
3kg

18.86
VAN 22.19

Heerlijke malse stukjes kip in een pittige
chilisaus met paprika en ui.
Art.nr. Eurofresh: 533447
Art.nr. Van Zon: 68910
1kg

10.17
VAN 11.96

BAMI GORENG MET KIP
Bami goreng, ook wel gebakken noedels genoemd,
met gegaard mals kippenvlees, roerei en groenten.
Art.nr. Eurofresh: 532325
Art.nr. Van Zon: 68893
2kg

9.29
VAN 10.93

JAPANSE SESAMSAUS YAMA
Rode, licht zoete saus met geroosterd sesamzaad.
Om te glaceren, als dipsaus of in wokgerechten.
Warm + koud te gebruiken.
Art.nr. Eurofresh: POKEB007
Art.nr. Van Zon: 69129
3kg

NASI GORENG MET KIP

Donkere saus op basis van soja. Te gebruiken voor
yakitori of als woksaus. Warm + koud te gebruiken.

9.24

Art.nr. Eurofresh: POKEB008
Art.nr. Van Zon: 69130
3kg

VAN 10.87

WWW.EUROFRESH.BE
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VAN 23.89

YAKITORISAUS YAMA

Nasi goreng (gekruide rijst) met gegaard mals
kippenvlees, roerei en groenten.
Art.nr. Eurofresh: 532328
Art.nr. Van Zon: 68895
2kg

19.95

19.66
VAN 23.13

SUPER
DEAL!
Rijst basmati
5 kg - Knorr
art. 63162 van 29,04 nu 26,62

25.

29

Macaroni gesneden
5 kg - Honig
art. 22775 van 18,07 nu 14,41

13.69
Spekblokjes
gezouten 1 kg

art. 8017 van 9,72 nu 7,67

Fusilli
3 kg - Honig
art. 33055 van 10,55 nu 9,15

Gezouten spek
gesneden
art. 5573 van 12,82 nu 10,41

8.

Penne rigate

9.

Gerookt spek

69

3 kg - Honig
art. 22777 van 11,40 nu 9,15

89

Per kg

gesneden
art. 5574 van 12,82 nu 10,41

8.

69

7.

29

9.89

Per kg

Spekblokjes
gerookt 1 kg

art. 7265 van 9,57 nu 7,67

Gerookt spek
voorgesneden ± 500 g
art. 62679 van 11,77 nu 10,41

9.

89

Per kg

Gerookt (ontbijt)spek
gesneden zonder knars
art. 26052 van 12,31 nu 10,16

9.

65

7.

29

Per kg
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BUTCHER’S CHOICE
De Secreto is een dunner stuk dat
zich bevind tussen de schouder en
de filet van het Iberico varken, vol
marmering en smaak.
Gert Goossens
Account Manager

Iberico cebo secreto

vacuum - ca. 300 g - Spanje
art. 49486 nu 21,04

20

FOLDER - februari

19.99

Per kg

filetpure zonder ketting van
melkkoeien

Horeca filetpure

vacuum - ca. 2,5 kg - Europa
art. 49255 nu 23,15

Kalfs tomahawk

vacuum - ca. 450 g - België
art. 57293 nu 25,25

21.

99

23.

Per kg

Simmental entrecote

vacuum - ca. 3 kg - Oostenrijk
art. 51176 nu 17,88

99

Per kg

16.99

Per kg

9.99

Spareribs St.Louis cut SWIFT
vacuum - 1,5 kg - USA

Per kg

art. 65965 nu 10,52

verse rauwe eitjes

Kipfilet enkel diepvries
vacuum - 2,5 kg - Europa
art. 72271 nu 4,62

4.39

Per kg

Kwartel eitjes

18 stuks - Frankrijk
art. 35622 nu 1,99

1.89

Per st
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klaar voor uw
broodjes te
beleggen

Rosbief carpaccio

apart ingevroren - 4 x 5 x 50 g - Nederland
art. 61870 nu 21,04

Grillspek gegaard

vacuum - 10 x ca. 90 g - België
art. 66791 nu 14,73

Vleesbrood voorgesneden

atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 63348 nu 5,25

22
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19.

99

13.

Per st

99

Per kg

Cervela bruin

atmosferisch verpakt
10 x 180 g - België
art. 62110 nu 7,36

Breydel boutjes

vacuum - ca. 200 g - België
art. 44652 nu 12,62

4.99

Per st

Pecorino rosso

vacuum - ca. 500 g - Italië
art. 45340 nu 17,88

6.

99
Per st

11.99

Per kg

16.99

Per kg

hartig kant en klaar
stoofvlees

Butcher Kempisch stoofvlees

atmosferisch verpakt - 2,1 kg - België
art. 62886 nu 20,31

19.

29

Per st

Butcher Vol-au-Vent

atmosferisch verpakt - 2,1 kg - België
art. 62885 nu 16,83

Kipchipolata
Gemengd gehakt

atmosferisch verpakt
ca. 3 kg - België
art. 33547 nu 5,25

4.

atmosferisch verpakt - 12 x ca. 150 g - België

99

art. 33578 nu 9,46

Kipchipolata

Per kg

atmosferisch verpakt - op maat - België
art. 57869 nu 9,57

15.99

Per st

8.99
9.09

Per kg

Per kg

goed gekruid en reeds gegaard,
perfect voor een winters gerechtje

Kip gyros gegaard

apart ingevroren - 1 kg - Griekenland
art. 62400 nu 12,31

11.69

Per st

Griekse jagerworst

vacuum - 4 x ca. 225 g - Griekenland
art. 54923 nu 7,88

7.49

Per kg
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Culinaire inspiratie

MEDAGLIONI WITLOOF | BUIKSPEK | JUS VAN
WALNOOT EN MASCARPONE
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 st medaglioni witloof (71866)
3 plakken gerookt mijnwerkersspek (38326)
6 voorgegaarde witloofstronken (71724)
geroosterde uitjes (51025)
100 g walnoten Qalita (63408)
2 sjalotten (3987)
150 ml witte wijn (31434)
250 ml Debic room plus mascarpone (70982)
geconcentreerde groentebouillon Knorr Professional (51974)
shiso cress (40115)
atsina cress (41250)
vene cress (59530)
salad pea (58416)

Bereiding
1 Schil de sjalotten en hak ze fijn. Stoof ze aan in olijfolie tot
ze goed beginnen te zweten. 2 Voeg er gehakte walnoten
aan toe en blus met de witte wijn. Laat reduceren tot de
smaken goed geconcentreerd zijn. 3 Voeg de Debic room plus
mascarpone eraan toe en laat zachtjes inkoken tot de gewenste
sausdikte. Breng de saus op smaak met de geconcentreerde
groentebouillon. 4 Snijd het spek in plakjes van een 4-tal cm en
bak ze mooi krokant. 5 Snijd de voorgegaarde witloofstronken
in 2 en bak ze goud bruin met het vet van het spek. 6 Kook de
medaglioni in ruim gezouten water gedurende een 3 à 4 minuten.
7 Dresseer de pasta, de saus, het witloof en het spek en werk af
met geroosterde uitjes en verschillende cressen.

Deze gerechten werden zorgvuldig
ontworpen door onze culinair adviseur
Willem Kolen
Voor vragen en advies
kan u hem contacteren via
willem.kolen@vanzon.be

24
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Culinaire inspiratie

IBERICO VARKENSKROON | DRAGON AARDAPPELTJES
CRISPY SHIITAKE | BLACKWELL | WATERKERS
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,2 kg varkenskroon Iberico geheel (44976)
grillkruiden Carmans (71471)
800 g pommes parisiennes McCain easy nature (50169)
Debic bakken en braden (10206)
gevriesdroogde dragon (9877)
gerookt zeezout (37397)
400 g shiitake (48347)
2 eieren (577)
150 g patisserie bloem (67034)
150 g panko (51194)
200 ml Knorr Professional demi-glace scratch made (59476)
om op smaak te brengen: geconcentreerde rundsfond (51975)
4 grote eetlepels pickles (12430)
200 ml Debic culiniare room (6429)
100 ml witte wijn (31434)
2 sjalotten (3987)
12 st Bimi (Broccolini) (71797)
4 st rode ajuin (3955)
scheutje Merlot azijn (53894)

Bereiding
1 Leg het vlees met de vetzijde omhoog op het werkblad.
Maak met een scherp mes inkervingen in het vet en kruid
het vlees aan beide kanten met de grillkruiden. Goed
inwrijven. 2 Verhit een pan met boter en een scheutje
olijfolie en korst het vlees aan alle zijdes goed aan.
3 Gaar de varkenskroon verder in een oven van 180°C
(25 minuten per kg vlees). 4 Laat de aardappeltjes goed
uitlekken. Kruid ze met peper en gerookt zeezout en strooi
er de gevriesdroogde dragon over. Goed mengen met wat
vloeibare boter en klaar zetten in een ovenschaal om ook in
de oven te bakken. 5 Voor de saus gieten we het overtollige
vet van de pan weg en we gebruiken de ‘aanbakseltjes’
om extra smaak te geven. 6 Snipper de sjalotten fijn en
stoof ze aan in een beetje boter. Blus met witte wijn en laat
vervolgens een beetje inkoken. Voeg de demi-glace, room
en pickles toe. Laat alles nog rustig inkoken tot de gewenste
sausdikte. Eventueel kan je nog wat geconcentreerde
rundsbouillon toevoegen om op smaak te brengen.
7 Blancheer de Bimi’s in ruim gezouten water. 8 Snij dikke
schijven van de rode ajuin. Gril ze aan beide kanten in een
grill pan. Kruiden met peper en zout en blussen met Merlot
azijn. 9 Borstel de shiitake’s schoon en panneer ze klassiek
à l’anglaise. Eerst in bloem, dan door losgeslagen eiwit en
finaal door de panko. Frituur de paddenstoelen tot ze mooi
krokant zijn. 10 Serveer het gerecht in een schotel of een
gietijzeren pan.
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Productinspiratie

IBERICO VARKEN

CERDO IBÉRICO OF PATA
NEGRA

Naast het Duroc varken dat
gedijt aan de voet van de Sierra
Nevada(Granada) en het Large
White varken (wat overal in Spanje
verkrijgbaar is, zoals bij ons het
Piétrain varken) is er in een bepaald
deel van Spanje het Cerdo Ibérico zeer
populair. “Cerdo Ibérico” of “Iberisch
varken” is een halfwild varken, dat
zich uitstekend heeft aangepast
aan de extreme temperaturen in het
zuiden en zuidwesten van Spanje.
Deze zwarte varkens leven in open
bossen, “dehesa” genaamd, waar veel
steen- en kurkeiken te vinden zijn.

Hun hoofdvoedsel is de natuurlijke vegetatie, zoals gras, paddenstoelen en wilde kruiden. Echter, wanneer in de herfstperiode of beter gekend als
“de montanero”, de eikels of “bellotas” massaal van de bomen vallen, dan eten de varkens enkel en alleen eikels. De Pata Negra’s of zwarte poot
varkens vinden deze eikels zo lekker dat ze gedurende de montanero periode hun varkenssnoet voor normale voeding van gras en wilde kruiden
ophalen. De eikels zorgen ervoor dat de varkens in enkele maanden tijd 60 tot 80 kg aankomen. Een gezond dier eet dan 6 tot 10 kg eikels
per dag. Die eikels zorgen ervoor dat het vlees van deze varkens zeer kruidig is en een voortreffelijk aroma heeft. De Iberico varkens komen
vooral voor in de regio’s Extremadura, Andalusië en Castilië. De belangrijkste habitat van het Iberisch varken zijn de uitgestrekte bossen van
Extremadura ‘Las Dehesas de Extremadura’, deze beschikt over één van de mooiste ecosystemen, waar bossen, weiden en vee een natuurlijk
evenwicht vormen. Méér dan 943.000 ha met eiken beboste heuvels!

IBERICO

OLIJFOLIE MET POTEN
Het vlees bevat onverzadigde vetzuren (intramusculair vet) dat smelt in de mond. Een ware
delicatesse en smaakbeleving, eten van dit varkensvlees is echt een openbaring. Doordat
het vlees rijk is aan enkelvoudige onverzadigde vetten, net als bij olijfolie, heeft dit een
positief effect op de vetten die in ons bloed aanwezig zijn en maakt dat zowel het totale
cholesterolgehalte in het bloed als ook het LDL cholesterolgehalte of de slechte cholesterol
daalt. Hierdoor loopt men bij het eten van vers vlees van het Iberische varken niet de risico’s
die bestaan bij het eten van vlees dat meer verzadigde vetten bevat. Het vlees is erg gezond en
staat bekend als “olijfolie met poten”, daar de samenstelling van het vet grotendeels gelijk is
aan dat van olijfolie. De smaak is een persoonlijke ervaring. Van te voren kan gezegd worden
dat het vlees qua smaak met niets valt te vergelijken. Het vlees komt het beste tot zijn recht als
het a point wordt bereid en zal ongetwijfeld een enorme verrijking en verrassing zijn, voor welke
culinaire liefhebber dan ook. De producten die worden verkregen uit het vlees van het Iberische
varken passen in een wat men noemt “mediterrane eetcultuur”. Dit staat deels voor gezonde
voeding en deels voor een manier van leven, waarin natuurlijke producten met een eigen smaak
een essentiële rol spelen. Uiteraard hebben we hier dan ook weer de traditionele versnijdingen,
zijnde LOMO, SOLOMILLO, CORONA, CARRELADA, CABEZA,… Ook de PRESA of de
PLUMA vind gretig zijn afname in de HORECA.

HET VERSCHIL TUSSEN IBÉRICO, BELLOTA,
CEBO DE CAMPO EN CEBO.
•

•
•

Ibérico – Bellota: Komt van een Iberisch zwart varken dat vrij
losliep in de weilanden en in de laatste maanden van het mesten is
gevoed op natuurgras en eikels, die afkomstig zijn van de kurk- en
steeneiken in de beboste heuvels.
Ibérico Cebo de Campo: Afkomstig van Iberische varkens gefokt
in de vrijheid en gevoed met natuurlijk grasland en veevoeders.
Ibérico de Cebo: Afkomstig van een Iberisch varken dat niet
is vrijgelaten, maar opgegroeid op boerderijen en waarvan de
voeding gebaseerd is op veevoeder.

De onder ons zeer bekende term “Pata Negra” mag nog alleen
gebruikt worden bij de Belotta 100 % Ibérico.
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SUPER
DEAL!
Pita pikant salade
1 kg - Van Zon

art. 23002 van 9,31 nu 7,78

7.39

Balletjes in BBQ saus
1 kg - Van Zon

art. 8531 van 7,69 nu 6,30

5.99
Kip Hawaï salade
1 kg - Van Zon

art. 8566 van 7,92 nu 6,05

Rookworst

Sainte-Alliance 225 g
art. 56610 van 3,18 nu 2,68

Crème de
Camembert

2 kg - Président
art. 71794 van 23,21 nu 20,83

Chocopasta
hazelnoot

porties 125 x 20 g - Kwatta
art. 47504 van 26,61 nu 23,15

2.55

19.79

21.

99

Brie Lingot

1,2 kg - Président
art. 49511 van 10,32 nu 9,46

Crème de brie
2 kg - Président

art. 71795 van 23,37 nu 21,04

Italiaanse bol

36 x 150 g 5,4 kg
Banquet d’Or B137
art. 1207 van 23,56 nu 18,52

8.99

5.75

Per kg

19.99

17.59

Porties confituur

assortiment 100 x 25 g
Gourmet
art. 9866 van 16,23 nu 13,67

Premium croissant
gebogen
(roomboter) 48 x 70 g
Pastridor 1790

art. 9331 van 27,69 nu 22,31

12.99

21.19
FOLDER - februari
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Chocoladebroodje

48 x 75 g - Pastridor 1792
art. 9343 van 28,80 nu 23,57

22.

39

Mini madeleine
60 stuks - Lotus

art. 64012 van 10,00 nu 8,68

Pralines Golden Poker
1 kg - Witor’s

art. 48067 van 11,55 nu 10,47

Mixed box
mignardises

108 stuks
Banquet d’Or MB24
art. 44774 van 44,52 nu 37,21

28
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Croissant choco
48 x 95 gr 14,6 cm
Pastridor 2182

art. 41313 van 39,00 nu 31,99

8.25

Frangipane

9.95

Pirouline duo

35.35

24 x 52 g - Lotus
art. 19619 van 15,26 nu 13,53

120 x 2 stuks - DV Foods
art. 451 van 12,53 nu 11,88

Bavarois frambozen
700 g - Banquet d’Or B178
art. 6730 van 13,51 nu 11,53

30.39

Cake blok

12.85

Speculoos gevuld

11.29

Chocolade drops

10.95

800 g - Lotus
art. 19626 van 9,34 nu 7,95

creme 120 stuks - Lotus
art. 70949 van 18,78 nu 17,84

puur 4 kg - DV Foods

art. 41918 van 30,16 nu 27,84

Bavarois
bosvruchten

800 g - Banquet d’Or B168
art. 8662 van 14,18 nu 12,05

7.55

16.95

26.45

11.45

Drankinspiratie

THEE MET EEN TWIST
Pip’s thee. Geniet van echte, natuurlijke thee in België verwerkt en verpakt. Pip’s thee maakt enkel
gebruik van volledige en authentieke theebladeren. Zo worden niet enkel de natuurlijke smaak en
aroma’s van de thee behouden, maar ook zijn actieve bestanddelen. Deze kwaliteitsthee is afkomstig
van de beste theevelden ter wereld die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

SPICY CHAI TEA
Bereiding:
1 Verwarm 20 cl water tot ongeveer 85 à
90°C. 2 Los de Spicy mango siroop (63658)
erin op en laat het Chai Tea theezakje (56414)
een 4-tal minuten trekken. 3 Snijd de mango
(3936) en gember (32266) in schijven van 1
cm. 4 Voeg de steranijs (57012) en gedroogde
chilipeper ringetjes (57020) toe, laat nog
een beetje trekken en serveer met heerlijke
macarons (63087).

SPICED VANILLA CITRUS TEA
Bereiding:
1 Verwarm 20 cl water tot ongeveer 85 à 90 °C. 2 Los de
vanille- (40718) en speculoos- (36508) siroop erin op en laat
het Green Tea Lemon theezakje (52870) een 4-tal minuten
trekken. 3 Snijd de sinaasappel (38206) en limoen in stukken
en voeg deze toe aan de thee. 4 Snijd de vanillestok (71303)
open, strijk de pitjes eruit en voeg ze toe aan de thee.
5 Kneus het citroengras (34535) om de aroma’s vrij te laten
komen en zet deze in de thee. 6 Voeg de kardemon (53680),
steranijs (57012) en gedroogde pompelmoes (70185) toe
aan de thee, laat nog een beetje trekken en serveer met een
heerlijke speculaas caramel muffin (58300).

CHOCOLATE MINT SENSATION
Bereiding:
1 Verwarm 25 cl water tot ongeveer 85 à
90 °C. 2 Los de chocolate cookie siroop
(39968) erin op en laat de North American
Mint theezakje (52867) een 4-tal minuten
trekken. 3 Voeg 2 kruidnagels (3128) en een
Chokotoff (11093) toe en laat deze zakken
tot op de bodem van de tas 4 Vul de tas thee
overvloedig met verse munt (41233). 5 Voeg
een tak zoethout (56109) toe, laat nog een
beetje trekken en serveer met een heerlijke
chocolade cupcake (62745).
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classic 180 stuks - Lipton
art. 59983 van 18,40 nu 16,41

15.

59

Chaudfontaine bruis

Chaudfontaine

4 x 6 x 50 cl

24 x 50 cl

art. 16697 nu 14,44

art. 16689 nu gratis

2X
Honing vloeibaar
1 kg - Meli
art. 16903 van 12,86 nu 11,32

10.

75

Chaudfontaine bruis

Chaudfontaine

24 x 33 cl

24 x 33 cl

art. 26346 nu 11,83

art. 16699 nu gratis

GRATIS

Thee variety pack

GRATIS

2X

3 HALEN
2 BETALEN
dat is
Tropico original
4 x 6 x 33 cl blik
art. 64075 van 14,90 nu 11,99

Chips doritos nacho cheese

11.

39

20 x 44 g - Smiths
art. 24046 nu 12,50

Monster

Crac a nut

24 x 50 cl blik

200 g - Duyvis

Energy

7.92 per stuk

Paprika
art. 33605

Cocktail
art. 33781

art. 31985

Barbecue
Ultra white
art. 54826

art. 33782

Hot sweet chili
art. 34621

van 29,11 nu 22,94

van 2,85 nu 2,09

21.79

1.99
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Past op deze koffiebekers!

Deksel zwart
koffiebeker 70 mm
50 stuks - Depa
art. 59691 van 1,58 nu 1,36

Inpakpapier
30/34 cm
1000 stuks - Pubchalk
art. 62922 van 25,97 nu 22,09

Brander voor
crème brûlée
185 x 65 x h 100 mm
Hendi
art. 68563 van 17,95 nu 14,68
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1.

29

20.

99

Koffiebeker I’m hot
cup 100 x 180 ml
art. 71095 van 3,31 nu 2,83

Hamburgerbak
11,5 x 11,5 x 7 cm
100 stuks - Pubchalk
art. 57627 van 11,64 nu 10,26

2.

69

9.

75

Frietbox karton
17 x 10 x 16 cm
50 stuks - Pubchalk
art. 60760 van 14,36 nu 11,74

Hamburgerbak
12 x 12 x 10 cm
100 stuks - Pubchalk
art. 57626 van 17,77 nu 15,21

11.15

14.45

Staafmixer

13.95

concept line 250 W
met regelbare snelheid
Hendi
art. 67004 van 89,50 nu 73,63

69.95

Soepketel zwart
8 liter 23 V 435 W - Hendi
art. 51638 van 99,95 nu 82,05

77.95

GRATIS
1X

HACCP - Dipp
art. 47741
van 171,30 nu 143,11

135.

95

GRATIS

Professioneel
schoonmaakpakket
bij aankoop van het
PACK ESSENTIËLE
HYGIËNE

2X

1X

=

GRATIS

Pack essentiële
hygiëne

Inhoud van het professioneel
schoonmaakpakket:

Professioneel schoonmaakpakket

2 stelen, 1 veegborstel, 1 vloerwisser
en 2 microvezeldoeken carbon

Percolator
10 liter enkelwandig RVS 65 kops - Hendi
art. 15648 van 162,50 nu 132,58

art. 65949

125.95

Bain-marie elektrisch
eco-line met aftapkraan - Hendi
art. 23069 van 162,50 nu 132,58

125.95
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WIJN
v/d maand

Poggio del Sole Salento Bianco
IGP
75 cl

Poggio del Sole Negroamaro
Salento IGP
75 cl

Herkomst
Puglia, Italië

Herkomst
Puglia, Italië

Druiven
Malvasia Bianco en Sauvignon Blanc

Druiven
Negroamaro

Een neus met intense aroma’s van rijpe
peren, passievruchten en mandarijnen.
Sappig fruit in de mond, met een
aangenaam zuurtje in de afdronk.
Wijn & spijs
Bij vele voorgerechten, soepen,
pastagerechten met lichte sauzen en verse
kazen…

Serveertemperatuur
10 tot 12°C

Drinken
nu - 2024

Rijke aroma’s in de neus van klein rood en
zwart fruit, specerijen en tijm. Een volle
aanzet met impressies van gestoofde
vruchten met een licht kruidige ondertoon,
gevolgd door een lange, zwoele afdronk.
Wijn & spijs
Bij voorgerechten met vlees, wit vlees en
gevogelte, rood vlees, stoofgerechten en
rijpe kazen…
Serveertemperatuur
18°C

art. 48832 van 4,66 nu 3,15

art. 48834 van 4,66 nu 3,15

2.99

2.99

Drinken
nu - 2025

Prosecco Rosé Millesimato R&J - 75 cl

Herkomst: Treviso, Italië
Druivenras: Glera en Pinot nero
art. 70683 van 8,99 nu 8,20

7.79
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6 HALEN
5 BETALEN
dat is

4.24 per fles
Lapaccio Primitivo
Salento IGP
75 cl

Herkomst: Puglia, Italië
Druivenras: 100% Primitivo
art. 38220 nu 5,36

Brise de France
25 cl

Herkomst: Languedoc, Frankrijk

Chardonnay
art. 52604

Grenache / Syrah Rosé
art. 52606

Merlot
art. 52605
van 1,73 nu 1,53

1.45

Grifo Tube
3 liter

Herkomst: Puglia, Italië

Bombino Bianco
art. 64390

Nero di Troia
art. 64392
van 18,77 nu 16,73

15.89
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Contemplations - 75 cl

Herkomst: Thracian Valley, Bulgarije
Domein: Katarzyna Estate
van 12,85 nu 12,16

11.55

Uitnodigende Chardonnay met een licht
goudgele kleur in het glas. Karakteristiek
in de neus, rond en vol in de mond met
een fijne toets van hout en sappige zuren.
Een rijke, culinaire Chardonnay, uitstekend
bij een klassiek stukje vis, maar ook bij
gevogelte of kalfsvlees…
Druivenras: 100% Chardonnay

Chardonnay
art. 71191

Opvallende, bleek rose-oranje rosé met een
licht kruidige ondertoon. De Malbec geeft
een body, de Carmenère vooral sappig
fruit, een combinatie die de Bulgaarse én
Mediterrane keuken tot een hoger niveau
tilt. En als u écht geen honger heeft dan is
deze wijn ook heerlijk zonder kauwen...
Druivenras: Malbec en Carmenère

Rosé
art. 71193

Merlot en Malbec… Samen doen ze het
glas kersen- tot robijnrood kleuren. Bosfruit,
peper, verse kruiden en aardse tonen
prikkelen de neus (wacht, zit er ook nog iets
van tabak bij?), waarna de mond gestreeld
wordt met fijne zuren en zijdezachte
tannines. Een Carmans vleesje of een
halfhard kaasje naast het glas en het zit
goed, meer moet dat niet zijn…
Druivenras: 70% Merlot en 30% Malbec

Merlot Malbec
art. 71192
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Hermandad - 75 cl
Herkomst: Argentinië

van 17,62 nu 16,47

15.65
Chardonnay
art. 68664

Malbec
art. 68661

Vite Colte Barbaresco Casa In Collina - 75 cl

Herkomst: Italië

art. 70816 van 22,01 nu 20,58

19.55

Antinori Pian Delle Vigne Rosso Di Montalcino - 75 cl

Herkomst: Italië

art. 70813 van 24,55 nu 22,89

21.75
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François Dulac VDP - 75 cl
Herkomst: Frankrijk
van 4,79 nu 4,37

4.15

Rood
art. 26097

Rosé
art. 26199

Wit zoet
art. 26096

Wit droog
art. 26103

38

FOLDER - februari

of the
In elke folder geven we aan 2 klanten uit dezelfde sector de uitdaging om een battle aan te gaan met hun eigen Signature dish.
Elke chef stelt zichzelf en zijn/haar zaak kort voor en motiveert waarom ze hun eigen gerecht het beste vinden.
Hoe stemmen? Bezoek onze Facebookpagina, like Horeca Van Zon en stem mee… De winnaar krijgt een leuke attentie.
Op het einde van het jaar wordt de jaarwinnaar bekend gemaakt in ‘the best of the ‘battles’.

BATTLE 1 Broodjeszaak

Chef

Emma Goossens

Chef

Démi Van Looy

Stel jezelf en je zaak even voor?

Stel jezelf en je zaak even voor?

Signature Dish

Signature Dish

Mijn naam is Emma Goossens, 58 jaar en zaakvoerder van ‘t Olijfje in
Diepenbeek. Met ’t Olijfje heb ik echt mijn droom waargemaakt: een kleinere,
leuke foodbar met direct contact met de klant. We hebben heel hard gewerkt
in de zaak. Het vernieuwde interieur werd warm aangekleed, een klus die
4 maanden in beslag heeft genomen. De horeca ervaring heb ik opgedaan
in mijn zaken die ik vroeger uitbaatte met mijn toenmalige partner. Een café
– taverne in Hoeselt en daarna een fietscafé in Eigenbilzen. Vlak na de
invoering van het rookverbod in de horeca ben ik gestopt met het fietscafé.
Ondernemend zoals ik ben bleef ik niet bij de pakken zitten en startte ik een
schoonmaakbedrijf met verschillende poetsdames. Deze run ik tot op de
dag van vandaag reeds 15 jaar naast de broodjeszaak. ’t Olijfje is al meer
dan 20 jaar een zeer gekende locatie in de regio. We bieden een zeer ruim
aanbod aan verse broodjes, salades, heerlijke gezonde sapjes, ontbijten en
smoothy’s… Onze take-away gerechten zijn 100% vers en huisbereid. Dit zijn
vooral pastagerechten en soepen. Alles kan ook ter plaatse worden gegeten
in ons gezellig interieur. Verder hebben we ook een samenwerking met de
lokale hoevewinkel ‘Keysel Creymke’. Hiervan verkopen we producten zoals
confituur, wafels, cakejes en speculaas. ’s Morgens om 06.30u staat de
eerste vrachtwagenchauffeur aan de deur voor een broodje en een lekkere
dampende koffie. Tot 18.00u staan we paraat om onze klanten te bedienen
en dit van maandag tot en met vrijdag. Voor speciale gelegenheden kunnen
we in het weekend ook op bestelling werken.
Ik heb gekozen voor ons ‘broodje olijfboom’. Toch een beetje een ode aan
de mensen die voor ons hier hun zaak hadden. Het is één van de populairste
broodjes van de kaart. Een lekker krokant vers gebakken baguette -wit of
meergranen- met een pittige pickles mayonaise, enkele schijven hartige
kipboulet en verschillende frisse groentjes.

‘t Olijfje - Nieuwstraat 127, 3590 Diepenbeek

Ik ben Démi Van Looy, 21 jaar en studeerde rechten. Op 4 augustus 2021 gaf
ik deze studie op om één van mijn dromen waar te maken. Als student had
ik verschillende jobs in de horeca. Mijn job in één van de betere frituren in
de buurt deed ik het liefst en ik wist al snel dat dit was wat ik echt wilde! Toen
ik op Facebook zag dat de zaak over te nemen stond heb ik dan ook geen
minuut getwijfeld en voilà..., na enkele aanpassingswerken was Happy Food
een feit. Ik opende begin augustus de deuren, iets waar ik heel erg trots op
ben en inmiddels dagelijks doe met een enorme glimlach! Ik sta garant voor
dagvers en dat betekent zelf eitjes koken en pellen, zelf worteltjes raspen…,
kwaliteit is superbelangrijk! Happy Food serveert belegde broodjes,
healthy food, snacks, verse pasta’s met keuze uit verschillende sauzen
en meer. Onze broodjes zijn ovenvers en we werken enkel met kwalitatief
hoogstaande producten. Zin in een lekkere verse koffie of thee? Dat kan óók
take-away. De koffiebonen komen van een ambachtelijke koffiebranderij,
dat zorgt voor nét dat ietsje meer. Wij serveren dagelijks verse soep, ook
om mee te nemen en onlangs zijn een broodje kibbeling, broodje kebab en
de panini’s aan onze kaart toegevoegd. Ook het assortiment wraps werd
uitgebreid. Wij hebben een gezellige zitruimte waar u uw ontbijt, lunch of
avondsnack rustig kan opeten, bij lekker weer kunt u buiten zitten op ons
terras. Een meeting met collega’s of klanten kan altijd bij ons en organiseert
u een vergadering of feestje op het bedrijf dan verzorgen wij graag de
catering met broodjes en snacks.
Ik heb gekozen voor Jules broodje. Een broodje met truffelmayonaise, sla,
rucola, ei en gegrilde kip. Ik heb voor dit broodje gekozen omdat het heel erg
gegeerd is bij de klanten en omdat het genoemd is naar onze mascotte, ‘Jules
het konijn’. Jules staat bij ons buiten voor de deur om de klanten te verwelkomen.
Staat Jules buiten? Dan zijn we geopend! Kom zeker eens proeven!

Happy Food Westerlo - Olenseweg 135, 2260 Westerlo
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Bonne Nouvelle 0%
75 cl

Chardonnay
art. 60802

Merlot
art. 60801
van 4,69 nu 4,20

Bonne Nouvelle
Fines Bulles 0%

3.99

4.39

75 cl
art. 65964 van 5,51 nu 4,62

Gin Atopia
Spiced Citrus
Low alcohol 0,5% 75 cl
art. 70626 van 28,04 nu 21,00

19.95

Jenever 0%
alcoholvrij 70 cl - Fryns

Spice
art. 65935

Nature
art. 70466
van 18,80 nu 17,84

16.

95

Gin Copperhead
alcoholvrij 50 cl
art. 70706 van 19,14 nu 18,58

17.

9.50

Prijsnotering
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

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

van 12,25 nu 10,00

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.

65

Gimber
70 cl
art. 70671 van 20,33 nu 19,32

18.35

