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Veggie bowls

Bio en vegan wijnen 

Klassiekers in een 
vegan jasje



Mini gigamix 
12 soorten 108 x 20 g - Buitenhuis 
art. 22149 nu 30,80
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Mini borrelfrikandel 
50 x 20 g - Buitenhuis 

art. 6653 nu gratis

1X

SUPER
DEAL!

Belcanto maxi 
15 x 140 g - Vanreusel 
art. 34048 van 13,41 nu 11,32

Frikandel mega-frik  
40 x 100 g - Van Zon   
art. 629 van 9,62 nu 8,41

10.75

7.99

Chickies  
krokante kipstaafjes  
120 x 19 g - Vanreusel 
art. 52931 van 24,88 nu 22,47

21.35Belcanto Xtreme 
15 x 120 g - Vanreusel 
art. 62688 van 15,06 nu 13,88

13.19

Incl. doosjes

Mini loempia 
China tower 
50 x 20 g - Ovi 
art. 4112 van 9,41 nu 7,53

7.15

Cervela halal 
30 x 150 g - Ovi 
art. 27067 van 28,35 nu 21,42

20.35Pittavlees kebap kip 
15 x 150 g - Ovi 
art. 26363 van 44,34 nu 33,36

31.69

Incl. doosjes

HALAL

Groenteburger maestro  
8 x 110 g - Ovi 
art. 22447 van 6,64 nu 5,67

5.39
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SUPER
DEAL!

Kalkoenstick
21 x 135 g - Van Zon 

art. 13836 van 21,19 nu 17,88

Kipcrokstick 
24 x 80 g Van Zon   

art. 62187 van 16,09 nu 10,52

16.99

9.99

Mini loempia kip 
40 x 20 g - Buitenhuis 
art. 6660 van 17,78 nu 14,41

13.69

Mini kaaspuckies 
ca. 40 x 20 g - Buitenhuis 
art. 9021 van 14,96 nu 12,73

12.09

Mini megamix  
8 soorten 96 stuks 
Buitenhuis 
art. 9020 van 22,60 nu 17,25

16.39

Incl. doosjes

Vleeskroket 10%   
28 x 100 g - Van Zon 
art. 49699 van 8,12 nu 7,36

6.99

Propeller wings
15 x 300 g - Van Zon
art. 51763 van 32,55 nu 29,21

27.75

Bamiblok super
18 x 150 g - Van Zon
art. 67289 van 8,22 nu 7,36

6.99 Goulashkroket 15%
24 x 100 g - Van Zon
art. 1979 van 12,29 nu 11,04

10.49

Bitterballen 10% 
100 x 20 g - Van Zon
art. 49700 van 7,52 nu 6,31

5.99
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VOLUME TOPPERS
Ontdek hier onze maandelijkse volumetoppers met een promoprijs per stuk, of geniet 

van een extra korting bij aankoop van de aangegeven hoeveelheid.

per pallet van 77 dozen
 nu 23,15

21.99
per stuk  

Vet Fri rood
4 x 2,5 kg - Risso 
art. 9 van 26,78 nu 24,20

22.99

per pallet van 77 dozen
 nu 22,83

21.69
per stuk  

Vet palm 
4 x 2,5 kg - Risso 
art. 3 van 26,59 nu 23,78

22.59

Tomatenketchup 
5,2 liter - Heinz  
art. 1642 van 22,16 nu 18,52

17.59

Saus
875 ml - Heinz 

4.39

Saus
875 ml - Heinz 

4.99

9 liter + 1 liter gratis

Mayonaise  
Chef René 
art. 43092 van 28,38 nu 26,31

24.99

Mayonaise 
art. 48933

Andalouse 
art. 67216

Barbecue  
art. 48929

Curry mango 
art. 48931

van 5,33 nu 4,62  van 5,69 nu 4,94

van 6,21 nu 5,25

Saus
875 ml - Heinz 

4.69

Samourai 
art. 67217

Sweet chili 
art. 67215

Smokey baconnaise  
art. 59310

Sticky Korean BBQ  
art. 59312
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Dressing zoet  
10 liter Louisiana geel 
Vandemoortele 
art. 1329 van 27,62 nu 23,15

21.99
Dressing zuur  
10 liter Louisiana blauw 
Vandemoortele 
art. 1330 van 27,28 nu 23,15

21.99 Mayonaise  
10 liter - Vandemoortele 
art. 1364 van 37,80 nu 29,46

27.99

Samuraisaus  
3 liter - Vleminckx 

art. 1554 nu 16,35

4 HALEN
3 BETALEN

4 HALEN
3 BETALEN

dat is 11.65  per stuk dat is 10.42 per stuk 

Andalouse  
3 liter - Vleminckx 

art. 1492 nu 14,62

5 HALEN
4 BETALEN

dat is 12.27 per stuk 

Friet finest 5 mm 
(frietgras) 1,5 kg diepvries 
Farm Frites 
art. 63983 van 2,88 nu 2,41

2.29 Friet finest 10 mm  
2 kg diepvries - Farm Frites  
art. 58641 van 3,18 nu 2,73

2.59 Friet fines round cut  
2 kg diepvries - Farm Frites 
art. 58526 van 3,67 nu 3,15

2.99

 Frietsaus 25% 
10 liter - Van Zon

art. 12582 nu 16,15

Frietsaus 35% 
10 liter - Van Zon
art. 12583 nu 15,99 G
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Tomatenketchup 
5,7 kg - Qalita 

art. 42651 nu gratis
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STAAT ER BIJ JOU AL VEGAN OP DE KAART? 
DEZE TIPS HELPEN JE OP WEG.
 
1) Denk na over de presentatie op je menu.

Prikkel de zintuigen van je toekomstige gasten met een smakelijke omschrijving van je 
gerechten. Een aantrekkelijk omschreven gerecht trekt de aandacht van zowel veganisten 
als van alle andere gasten. “Pasta met kerstomaatjes en gegrilde look in mediterraanse 
roomsaus (vegan)” klinkt bijvoorbeeld stukken beter dan “veganistische pasta”. Onderzoek 
toont dat een vegan gerecht vaker gekozen wordt als het simpelweg in de lijst met andere 
gerechten staat. Kies dus niet voor een aparte vegan categorie op je menu en gebruik een 
duidelijke legende of zet het in de omschrijving.

2) Kies voor gerechten die passen binnen jouw concept.

Het klopt helemaal als je in een oer-Vlaams restaurant, ook lekker vegan stoofvlees of 
vegan vol-au-vent kan eten in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aziatische wok of een 
mager koude slaatje.

3. Met kleine details maak je het verschil.

Vegan mayonaise bij de frietjes, een speculooskoekje en plantaardige melk bij de koffie.. 
Het zijn enkele kleine aanpassingen die weinig moeite vragen en voor goede reviews 
zorgen.

4. Laat je inspireren!

Online kan je heel wat vegan recepten terugvinden. Bekijk zeker www.bevegan.be of de 
menukaart van je collega’s. Awardwinnend restaurant Lento in Hasselt bracht onlangs 
een vegan kookboek uit en plantbased chef Pieter-Jan-Lint geeft bijscholing via Horeca 
Forma.

5. Pak uit met je vegan aanbod & vraag je gratis raamsticker aan!

Het vegan friendly-label van BE Vegan is een herkenbaar kwaliteitslabel waarmee 
je in één oogopslag duidelijk maakt dat er in jouw zaak vegan gerechten op de kaart 
staan. Contacteer BE Vegan en vraag naar de voorwaarden: horeca@bevegan.be. Hun 
medewerkers helpen je graag met gratis tips en begeleiding!

ENKELE VEGAN TIPS
IS JOUW ZAAK AL 
VEGAN FRIENDLY?
Steeds meer consumenten 
vragen naar vegan maaltijden 
op restaurant. Door op deze 
vraag in te spelen, trek je 
niet alleen vegan gasten 
aan, maar ook hun familie, 
collega’s en  vrienden. Toon 
dat jouw zaak mee is met 
de tijd en breid je kaart uit 
met smaakvolle en creatieve 
gerechten.

WAT IS VEGAN? 
Vegan of plantaardige gerechten bevatten geen dierlijke ingrediënten zoals vlees, vis, 
kaas, honing, gelatine, ei of melk. Vegan en vegetarisch is niet hetzelfde. Vegetarisch 
betekent dat er wel ei of melkproducten gebruikt worden.

Inforeportage

ADVIES NODIG OM VEGAN OP JE KAART TE ZETTEN? WWW.BEVEGAN.BE

In samenwerking met:
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• 1 sandwino prokorn bun (54600)
• Violife vegan cream cheese (69963)
• 5 broccoli roosjes (61245)
• enkele ringetjes rode ajuin (3955)
• 3 bladeren romeinse sla (39936)
• honing mosterd vinaigrette (47158)
• 150 ml water 
• 125 g Cook & Create poeder 

vegetable burger (vegan) (65293)

1 De broodjes volledig laten ontdooien en 
meteen gebruiken. Eventueel naar wens 
enkele minuten afbakken op 180°C.  
2 Meng het Cook & Create poeder tot een 
vaste emulsie. Laat 10 minuten rusten en 
kneed het tot een burger. 3 Bak de  
burger in olijfolie. 4 Blancheer de 
bloemkoolroosjes in ruim gezouten 
water. Laat ze vervolgens schrikken in 
ijskoud water. 5 Pel en snijd rode ajuin 
in dunne ringetjes. 6 Was de romeinse 
sla. 7 Besmeer het broodje met de vegan 
cream cheese, beleg vervolgens met de 
gebakken burger. 8 Werk verder af met 
de broccoli, rode ajuin, romeinse sla en 
honing mosterd dressing.

Ingrediënten:

Bereiding: 

Sandwino prokorn | vegan cream 

cheese | broccoli | romeinse sla  

honingmosterd dressing  

• 1 sandwino herb bun (28657)
• 30 g houmous (63115)
• 2 vegan schnitzels Fry’s (63550)
• 5 st zongedroogde tomaten (42000)
• 3 kleine augurkjes (12428)
• enkele takjes Italiaanse  

peterselie (29583)
• enkele blaadjes spinazie (31587)
• vegan mayo Pauwels (65127)
• kurkuma (38264)
• enkele druppels intense flavor 

citrus fresh (63158)

1 De broodjes volledig laten ontdooien en 
meteen gebruiken. Eventueel naar wens 
enkele minuten afbakken op 180°C.  
2 Meng voor de citrus mayo de vegan 
mayo met kurkuma en enkele druppels 
intense flavor citrus fresh. 3 Besmeer het 
broodje met houmous. Beleg vervolgens 
met de 2 schnitzels en de citrus mayo. 
4 Werk af met enkele zongedroogde 
tomaatjes, kleine augurkjes, spinazie en 
Italiaanse peterselie.

Ingrediënten:

Bereiding: 

HEALTHY BROODJES
Snackbar inspiratie

Sandwino herb | vegan schnitzel  

houmous | citrus mayo 

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

Voor vragen en advies 
kan u hem contacteren via 
willem.kolen@vanzon.be
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WWW.EUROFRESH.BE

HERO DRESSING (KAASDIP) 
MOSTERD DILLE HERO DRESSING PESTO

Art.nr. Eurofresh: HD001
Art.nr. Van Zon: 69021
1kg

Een zachte smaak van 
mosterd en een toets van 
dille.

Top bij: salades, kaas, droge 
worst, visgerechten, wraps, ... 

Een licht geel gekleurde 
dressing met een zachte 
smaak en een vleugje kerrie.

Top bij: salades, belegde 
broodjes, wraps of als 
dipsaus

Deze smaakvolle dressing 
wordt bereid met o.a. 
mosterd, knoflook, kruiden 
en specerijen.

Top bij: salades, broodjes, 
aspergegerechten, kip, 
rauwkost, vis

Een heerlijke, Italiaans 
getinte dressing met 
basilicum, pijnboompitten, 
kruiden en specerijen. 

Top bij: (Italiaanse) salades, 
wraps, broodjes en koude 
pastasalades

Een frisse bieslookdressing 
op basis van raapolie, 
azijn, mosterd, kruiden en 
specerijen.

Top bij: rauwkost, salades, 
belegde broodjes

Smaakvolle zachte wasabi 
dressing/mayonaise.

Top bij: pokebowls, salades, 
sushi, vis, vleesgerechten

Art.nr. Eurofresh: HD002
Art.nr. Van Zon: 69022
1kg

7.64 8.19

VAN 8.98 VAN 9.63

HERO DRESSING ZACHTE KERRIE HERO DRESSING BIESLOOK

Art.nr. Eurofresh: HD006
Art.nr. Van Zon: 69026
1kg

Art.nr. Eurofresh: HD007
Art.nr. Van Zon: 69027
1kg

7.22 6.67

VAN 8.49 VAN 7,84

HERO DRESSING BOURGONDISCH HERO DRESSING/MAYO WASABI

Art.nr. Eurofresh: HD009
Art.nr. Van Zon: 70380
1kg

Art.nr. Eurofresh: HS008
Art.nr. Van Zon: 69035
1kg

6.54 7.87

VAN 7.69 VAN 9.26

WORTEL TORTILLA NO FAIRYTALES

Art.nr. Eurofresh: NF001Z
Art.nr. Van Zon: 69690
10 tortilla’s per zak
Diepvries

4.13

VAN 4.59

BIETEN TORTILLA NO FAIRYTALES

Art.nr. Eurofresh: NF002Z
Art.nr. Van Zon: 69692
10 tortilla’s per zak
Diepvries

4.13

VAN 4.59

HERO DRESSING THOUSAND ISLAND

SUPERDEAL!
LANGE HOUDBAARHEIDSDATUM

Art.nr. Eurofresh: HD008
Art.nr. Van Zon: 69028
1kg

5.49

VAN 6.87

ALLE DRESSINGS ZIJN → NATUURLIJKE NATUURLIJKE 
INGREDIËNTENINGREDIËNTEN

GLUTENVRIJGLUTENVRIJ
GECERTIFICEERDGECERTIFICEERD

ZONDERZONDER
TOEGEVOEGDETOEGEVOEGDE
SUIKERSSUIKERS

Zonder
toegevoegde

suikers

Amerikaanse saladedressing met een 
typische oranje kleur.

Top bij: bij salades, vis, belegde broodjes

-15%

-15%

-15%

-10% -10%

-15%

-15%

-20%

-15%
HERO DRESSING HONING MOSTERD

Zachte licht zoetige dressing 
met toetsen van mosterd en 
honing.

Top bij: salades, belegde 
broodjes en wraps

Art.nr. Eurofresh: HD005
Art.nr. Van Zon: 69025
1kg

6.28

VAN 7.39

-15%

TARWE DURUM TORTILLA 30CM

Art.nr. Eurofresh: SA02
Art.nr. Van Zon: 70463
18 tortilla’s per zak
Droog product - lang houdbaar

4.37

VAN 4.86

-10%

ZIE P.26 VOOR 
RECEPT!

ZIE P. 26 VOOR 
RECEPT!

8 9FOLDER - maart FOLDER - maart



Stoofvlees saus  
1,8 kg - Jiv 
art. 51421 van 7,83 nu 6,94

6.59 Vidé vulling 
1,8 kg - Jiv   
art. 51451 van 16,28 nu 14,41

13.69

Chicken lavasaus 
1,8 kg - Jiv  
art. 58588 van 12,46 nu 11,36

10.79

Stoofvlees runds 
2,7 kg blik - Jiv 
art. 64819 van 25,35 nu 21,74

20.65

Veggie bolognaisesaus 
1,8 kg - Jiv 
art. 70801 van 10,99 nu 9,74

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

15.99

versvers

versversvers

Goulash 
850 g - Coertjens 
art. 1105 van 7,95 nu 6,89

6.55

Goulash 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1107 van 23,28 nu 20,31

19.29Vidé vulling 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1124 van 20,29 nu 17,67

16.79

Goulash runds 
850 g - Coertjens 
art. 21034 van 8,07 nu 7,00

6.65

Goulash runds 
2,7 kg - Coertjens 
art. 21035 van 24,64 nu 21,36

20.29

Vidé vulling 
850 g - Coertjens 
art. 1123 van 6,32 nu 5,53

5.25
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BUTCHER’S CHOICE
Simpele, lekkere en gezonde plant 
based burger.

 
Stephanie Carmans, 
Management Assistant

Fry’s Vegan traditional burger 
apart ingevroren - 4 x 80 g - UK
art. 63548 nu 3,46

3.29
Per st
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Plænty™ plantbased vol au vent   
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 72364 nu 14,56

13.83
Per st

Plænty™ plantbased zoetzuur stoverij   
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 72365 nu 14,33

13.61
Per st

Plænty™ plantbased bolognaise saus
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 72366  nu 9,70

9.21
Per st

Plænty™ plantbased chilli sin carne   
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 72367 nu 10,00

9.50
Per st

Plænty™ plantbased soepballetjes
atmosferisch verpakt - ca. 500 g - België
art. 72579 nu 14,07

13.37
Per kg
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Voor onze chefs in de keuken van Plænty™, is de natuur 
hun ingrediëntenkast. Groenten, kruiden en planten zijn hun 
uitgangspunt. Creativiteit is onze smaak. Onze “Plant-based” 

lekkernijen werden geïnspireerd door klassiekers en de 
wereldkeuken. Geniet met volle teugen van Plænty™.
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Uruguay picanha 
vacuum - ca. 1,2 kg - Uruguay
art. 47282 nu 21,04

19.99
Per kg

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

10.99
Per kg

Carpaccio Runds Jean Routhieau 
apart ingevroren - 80 x 10 g - Frankrijk
art. 52676 nu 21,04

19.99
Per st

Mergpijp gezaagd 
apart ingevroren - 4 x ca.  300 g - Ierland
art. 50437 nu 6,62

6.29
Per kg

Mergpijp gezaagd 
apart ingevroren - ca. 15 kg - Ierland
art. 61011 nu 4,20

3.99
Per kg

Angus burgers 
apart ingevroren - 40 x 198 g - Ierland
art. 56343 nu 64,73

61.49
Per st

Kipfilet ham/kaas 
atmosferisch verpakt - 8 x ca. 125 g - België
art. 42678 nu 13,04

12.39
Per kg

gepekeld en 
gekruid haasje
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Breydelkoek met kaas 
vacuum - 300 g - België
art. 42361 nu 3,99

3.79
Per st

Breydelkoek met mosterd 
vacuum - 300 g - België
art. 68428 nu 3,99

3.79
Per st

Kempische witte worst 
atmosferisch verpakt - 6 x 100 g - België
art. 63352 nu 5,04

4.79
Per st

Boeletstaaf 
vacuum - ca. 700 g - België
art. 52695 nu 6,83

6.49
Per kg

Beenham 500g 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 54663 nu 6,31

5.99
Per st

Ontbijtspek gerookt 
atmosferisch verpakt - 6 x 10 st - België
art. 37666 nu 13,67

12.99
Per kg

1,5 mm
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KLASSIEKERS IN EEN VEGAN JASJE
Culinaire inspiratie

• 800 g no chicken chunks  
Vegetarian Butcher (65848)

• groentebouillon op basis van de 
geconcentreerde groentebouillon Knorr (51974)

• bospaddenstoel bouillon poeder Knorr (17570)
• blanke roux Knorr (295)
• 150 g champignons (3966)
• 150 g kastanje champignons (510)
• 150 g oesterzwammen (3965)
• 200 g Plænty™ plantbased soepballetjes 

(72423)
• enkele druppels intense flavor roast umami 

Knorr (63160)
• enkele druppels intense flavor citrus  

fresh Knorr (63158)
• 200 ml Flora plantaardige culinaire room 

(69959)
• 100 g fijn gesneden witte kool (66535)
• een hand vol atlantische slamix (29542)
• 1/3 komkommer (3974)
• 50 g walnoten (63408)
• atsina cress (41250)
• shiso cress  (40115)
• olijfolie (52291)
• chardonnay azijn (53893)
• citroen (68626)
• citroenmelisse (50484)

Ingrediënten (4 personen)
1 Maak een bouillon op basis van de geconcentreerde groentebouillon en 
het bospaddenstoel bouillon poeder. 2 Breng de bouillon aan de kook en 
bindt met de blanke roux tot sausdikte. Voeg de vegan room toe om de saus 
mooi romig te maken. 3 Breng de saus op smaak met intense flavor roast 
umami en citrus fresh. 4 Snij de verschillende champignons en bak ze in 
olijfolie. 5 Voeg de no chicken chunks, de plantbased soepballetjes en de 
gebakken champignons toe aan de saus. 6 Maak een fris slaatje met de 
atlantische slamix, witte kool, kerstomaatjes, komkommer, gehakte nootjes 
en de cressen. Maak het slaatje aan met olijfolie, een scheutje chardonnay 
azijn en peper van de molen. 7 Serveer de vol-au-vent in een kommetje 
met het slaatje ernaast. Werk af met een takje citroenmelisse en een stuk 
citroen.

Bereiding

VOL-AU-VENT… VEGAN EN LACTOSEVRIJ
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KLASSIEKERS IN EEN VEGAN JASJE
Culinaire inspiratie

• 6 vleestomaten (3991)
• 150 g tartaat (70940) 
• vegan mayonaise (65127)
• 1 venkel (53340)
• 1 citroen (68626)
• olijfolie (52291)
• 1 plantje kervel (4013)
• 1 rustiek stokbrood (68728)
• 8 appelskappers (70607)
• enkele kleine augurkjes (12428)
• 4 eetlepels kappers (11192)
• 1/2 kropsla (3988)
• 4 sjalotten (3987)
• een scheutje merlotazijn (53894)
• enkele kerstomaatjes (3995)
• 1 plantje atsina cress (41250)                                                      
• 1 plantje vene cress (59530)

Ingrediënten (4 personen)
1 Snij een inkeping in de tomaten en dompel ze voor 10 seconden onder 
in kokend water. Laat ze vervolgens afkoelen in ijskoud water. 2 Verwijder 
de pitjes en snij de tomaten in blokjes van 0.5 cm. 3 Meng de tartaat en 2 
eetlepels vegan mayonaise eronder. 4 Snij het rustiek stokbrood in dunne 
plakjes en bak het kort aan beide kanten in olijfolie. 5 Snij de venkel met 
de mandoline in flinterdunne plakjes en breng op smaak met peper, zout, 
citroensap en olijfolie. 6 Maak de sjalotten schoon. Snij de helft in dunne 
ringetjes en marineer deze in merlotazijn. Snipper de andere helft zeer 
fijn als garnituur bij de tartaat. 7 Was de kropsla en breng op smaak met 
peper, zout en olijfolie. 8 Dresseer de tartaar in een ring met de venkel, 
de krokante toast, gesnipperde sjalot, augurkjes in schijfjes, kappers 
en kapper appels. 9 Meng de kropsla met de gemarineerde sjalotjes 
en dresseer met halve kerstomaatjes. 10 Serveer met frietjes en vegan 
mayonaise.

Bereiding

STEAK TARTARE… THE VEGAN WAY 

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

Voor vragen en advies 
kan u hem contacteren via 
willem.kolen@vanzon.be
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KLASSIEKERS IN EEN VEGAN JASJE
Culinaire inspiratie

• 700 g no mince Vegetarian Butcher (65845)
• 2 dikke ajuinen (29545)
• 1 el lookpuree Knorr (34929)
• 1 rode paprika (8224)
• 1 groene paprika (8224)
• 1 gele paprika (8224)
• ½ kl cayennepeper (3113)
• 1 kl komijnpoeder (6399)
• 1 kl korianderpoeder (7414)
• 200 g rode bonen (5322)
• 200 g mais (45941)
• 800 ml tomatino Knorr (23015)
• enkele takken verse koriander (41316)
• enkele takjes kervel (4013)
• 2 tomaten  (3991)
• 1 rode ajuin (3955)
• 8 eetlepels Violife creamcheese (69963)
• 120 g Violife vegan mozzarella (69964)
• nacho’s naar wens (40292)
• paprikapoeder (13157)
• chiliringetjes (57020)

Ingrediënten (4 personen)
1 Ajuin versnijden in blokjes en met de look aanstoven in olijfolie. 2 De 
paprika’s in reepjes snijden en samen met de mais en de rode bonen 
toevoegen aan de ajuin. 3 Kruiden met peper, zout, komijnpoeder en 
korianderpoeder. 4 No mince en tomatino toevoegen en laten sudderen.
5 De chili sin carne dresseren in een diep bord en overstrooien met 
geraspte vegan mozzarella. 6 De chili gratineren in een oven op 220°C. 
7 Rode ajuin versnipperen en de tomaten in blokjes snijden. 8 De borden 
afwerken met nacho’s, creamcheese, paprikapoeder, chiliringetjes, 
koriander, kervel, tomaatblokjes en rode ajuin.

Bereiding

CHILI SIN CARNE…  VEGAN EN LACTOSEVRIJ
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KLASSIEKERS IN EEN VEGAN JASJE
Culinaire inspiratie

• 800 g no chicken chunks  
Vegetarian Butcher (65848)

• Phase vloeibaar (7560)
• 2 dikke ajuinen (29545)
• 2 tenen look (53343)
• 1 l groentebouillon op basis van de 

geconcentreerde groentebouillon Knorr (51974)
• enkele druppels intense flavor roast umami (63160)
• 3 blaadjes laurier (6155)
• 4 kruidnagel (3128)
• 0.5 l Piedboeuf bruin tafelbier (47888)
• 3 eetlepels Patrelle (2615)
• 4 sneden peperkoek (23042)
• 2 dikke sneden molenaarsbrood (54731)
• 3 eetlepels Tierenteyn mosterd (64447)
• 100 g kandijsuiker (68665)
• 600 g krielaardappelen (36284)
• gehakte peterselie (31300)
• 4 stronken witloof (16051)
• 1/3 groene appel (16032)
• 100 g donkere rozijnen (1906)
• 100 g walnoten (63408)
• 2 clementijntjes (3924)
• vegan mayonaise (65127)
• 1 citroen (68626)
• 100 ml Alpro mild & creamy (66410)

Ingrediënten (4 personen)
1 Snij de ajuinen en look in blokjes en bak ze aan in de Phase vloeibaar 
tot alles mooi goudbruin is. 2 Bak de no chicken chunks mooi goud bruin 
aan in de Phase vloeibaar en voeg ze toe aan de gebakken ajuin. 3 Voeg 
laurier, thijm, kruidnagel en kandijsuiker toe en bevochtig met het tafelbier 
en de bouillon. 4 Snijd de peperkoek in stukjes en besmeer het brood 
met mosterd. Voeg de peperkoek toe en leg de boterhammen met de 
mosterd naar onder op de stoverij. 5 Laat het geheel ongeveer 45 minuten 
sudderen en bind eventueel nog bij met bruine roux. Voeg eventueel een 
beetje Patrelle toe voor de kleur. 6 Snij de krielaardappelen in 2, kook ze 
in gezouten water tot ze gaar zijn. Verwarm wat vloeibare boter en haal 
de aardappeltjes erdoor. Werk ze af met verse peterselie, peper en zout. 
7 Meng de Alpro mild & creamy met vegan mayonaise en mosterd naar 
smaak. 8 Maak een fijn slaatje met witloof, appel, rozijnen, clementijntjes 
en de gehakte walnoten. Meng de mosterddressing eronder. 9 Serveer het 
vegan stoofvlees met het slaatje en de peterselie aardappeltjes. 

Bereiding

STOOFVLEES… VEGAN EN LACTOSEVRIJ

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

Voor vragen en advies 
kan u hem contacteren via 
willem.kolen@vanzon.be
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Oostends vispannetje  
400 g - Delimeal 
art. 11139 van 6,53 nu 5,63

5.35
Oostends  
vispannetje met puree  
500 g - Delimeal 
art. 13231 van 6,67 nu 5,63

5.35
Vispannetje  
met kreeftensaus  
400 g - Delimeal 
art. 14994 van 7,14 nu 5,63

5.35

Tagliatelle met  
scampi’s in looksaus  
500 g - Delimeal 
art. 19028 van 6,44 nu 5,63

5.35
Tagliatelle zalmfilet  
in roomsaus 
500 g - Delimeal  
art. 54466 van 6,66 nu 5,63

5.35

Tagliatelle kaassaus 
en ham 
500 g - Delimeal 
art. 11147 van 4,69 nu 4,09

3.89
Tagliatelli kip en  
boschampignons 
500 g - Delimeal  
art. 42032 van 4,64 nu 4,09

3.89
Linguine kip en 
fijne kruiden  
500 g - Delimeal 
art. 70672 van 4,54 nu 4,09

3.89

Linguine scampi  
diabolique  
500 g - Delimeal 
art. 70673 van 6,18 nu 5,63

5.35

Penne met pesto, 
tomaat en kip  
450 g - Delimeal 
art. 70525 van 4,57 nu 4,09

3.89Chili sin carne  
500 g - Delimeal 
art. 72309 van 4,44 nu 3,63

3.45
Lasagne 
met linzen en quorn 
500 g - Delimeal 
art. 72310 van 4,66 nu 3,84

3.65
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Rode bietensla  
Maaltijdsalade  
1,5 kg - Hamal 
art. 14339 van 8,94 nu 7,32

6.95Zuiderse penne  
1,25 kg - Hamal 
art. 49880 van 7,82 nu 6,47

6.15

Tomaat  
mascarpone saus  
3 kg - Hamal 
art. 55124 van 17,40 nu 14,37

13.65Arrabiata saus  
3 kg - Hamal 
art. 55125 van 10,64 nu 9,00

8.55

Aardappelsalade  
5 kg - Hamal 
art. 7198 van 18,30 nu 15,95

15.15Aardappelsalade  
1 kg - Hamal 
art. 7381 van 3,79 nu 3,32

3.15

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Hallo allemaal! Ik ben Lars, 26 jaar en 
woonachtig in het idyllische Kinrooi. In mijn 
vrije tijd fitness ik, maak ik al eens een 
deugddoend wandelingetje en supporter 
ik voor KRC Genk. Ook een potje pool 
of een cinemabezoek sla ik niet snel af. 
Bovendien reis ik enorm graag, al heb ik 
nog een lange bucketlist te gaan… 😉

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Als aankoopbediende heb ik samen met 
mijn collega’s een gevarieerd takenpakket. 
Zelf houd ik me over het algemeen bezig 
met het aanmaken van artikelen in ons 
systeem en het inzetten van prijzen. 
Hierbij is er voornamelijk in het vierde 
kwartaal een ‘rush’ door de jaarlijkse 
prijswijzigingen die onze leveranciers 
doorgaans doorvoeren bij de start van 
het nieuwe jaar. Ook het aanmaken 
van leveranciers en het aanpassen van 
artikelen zoals gewijzigde kartoninhoud, 
barcodes en dergelijke zit bij ons. Verder 
zetten we promoties in en gaan we na hoe 
factuurverschillen tot stand zijn gekomen. 
Dit zit voornamelijk bij mijn collega’s maar 
bij drukte / afwezigheid hebben we wel 
een leuke wisselwerking in al hetgeen 
hierboven.

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
In januari 2019 mocht ik beginnen bij 
Horeca Van Zon - mijn eerste job - in 
de toenmalige hoofdzetel te Hamont. 
Ondertussen zijn we dus ruim 3 jaar 
verder, met een verhuis naar het nieuwe, 
mooie distributiecentrum in Lommel 
tussendoor.
 
Wat vind je fijn aan je job?
Bij het zoeken naar een job had ik 2 
voorname pijlers: variatie en enige 
verantwoordelijkheid hebben. Zoals 
omschreven in het takenpakket is de 
variatie zeker voldoende aanwezig. En 
laat me zeggen dat het me ook wel scherp 
houdt om alles correct in het systeem te 
zetten. We hebben het vrij snel geweten 
als we eens iets fout ingezet hebben. 
Want dat uit zich in bijvoorbeeld (scan)
problemen in de magazijnen of foute 
prijzen, wat ook weer z’n invloed heeft op 
verschillende afdelingen. Conclusie: beide 
pijlers afgevinkt! 😉

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Ik hoop samen met iedereen mee dat 
de markt zich wat gaat stabiliseren. Het 
is toffer om kleine prijswijzigingen in te 
zetten dan de buitensporige prijzen die 
momenteel helaas gelden voor een aantal 
productgroepen. Voorts hoop ik natuurlijk 
dat we weer snel naar een A-Z “normale” 
horecabeleving kunnen gaan!

we are zonnetjes

Lars Nelissen
Aankoop administratie 
hoofdkantoor  Lommel

Kipfilet krokant 
diepvries 24 x 125 g 
Volys Star 
art. 8883 van 33,68 nu 30,05

28.55 Kalkoenbiefstukjes 
8 x 175 g - Volys Star 
art. 5098 van 11,89 nu 10,47

9.95

vers

/KG
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FISHERMAN’S CHOICE
De zeebaars is familie van de 
baarsachtigen. Het visvlees is stevig van 
structuur en vol, iets vetter van smaak. 

Bereidingen: bakken, stoven,  
koken, pocheren.
 
Ronny Nicoli
Filiaalmanager Kampenhout

Per kg

vers

dagprijs -10% 

gedurende de folderperiode

Zeebaarsfilet met vel
ontdaan van schubben, zonder graat.

Vacuum verpakt pp/kg 
art. 71958

Map verpakt ± 250 g pp/kg 
art. 70266

Bulk verpakt pp/kg 
art. 71957

Map verpakt ± 1 kg pp/kg 
art. 70208 

meer info: vis@vanzon.be

FISHWE
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SUPER
DEAL!

Octopus tentakels gekookt 
1.5 kg diepvries - Fisker Premium 

art. 57985 van 62,05 nu 52,58

Scampi vannamei 
easy peel realcount 16/20 1 kg diepvries  

Fisker Premium  
art. 71436 van 12,14 nu 10,52

49.95

9.99

Calamares a la romana  
voorgebakken 40/60 1 kg diepvries 
art. 57897 van 3,98 nu 3,42

3.25

Inktvistubes  
u5 1 kg diepvries - Fisker Original 
art. 57981 van 5,83 nu 5,11

4.85

Hans Willekens
Verantwoordelijke vis

vis@vanzon.be

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

Bestelmogelijkheden verse vis
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 is mogelijk vanuit de filialen Beringen, 
Beerse en Kampenhout.  
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Doperwten extra fijn  
2,5 kg - Oerlemans 
art. 2453 van 4,32 nu 3,84

3.65

Edamame gepeld 
1 kg diepvries  
Golden Turtle for Chefs 
art. 53162 van 4,07 nu 3,42

3.25
Edamame ongepeld  
1 kg diepvries  
Golden Turtle for Chefs 
art. 62647 van 3,57 nu 3,00

2.85Chilisaus zoet 
kip 740 ml 
art. 43753 van 2,63 nu 2,26

2.15

Sambal oelek  
750 g - Windmill 
art. 43766 van 2,51 nu 2,09

1.99

Kokosmelk  
1 liter - Golden Turtle for Chefs 
art. 66889 van 2,76 nu 2,37

2.25

Kruidenpasta 
400 g cup - Mae Ploy 

Groene curry 
art. 43757 

Rode curry 
art. 43758

Gele curry 
art. 43759 

van 2,85 nu 2,51

2.38

Cubetti  
tomatenblokjes fijne 
kruiden 
6 x 400 g - Elvea 
art. 46202 van 18,03 nu 14,89

14.15
Cubetti  
tomatenblokjes look 
6 x 400 g - Elvea 
art. 46506 van 18,03 nu 14,89

14.15

Asperges heel 
330 g glas - Avila 
art. 48525 van 2,08 nu 1,84

1.75Kokosmelk 
400 ml blik - Gotan 
art. 52290 van 2,06 nu 1,84

1.75
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Champignons 
kampernoelies  
500 g verpakt 
art. 16054 nu 1,63

1.55

Fijnproeverssla 
Atlantisch 500 g 
 art. 29542 nu 3,67

3.49

Prei wit fijn gesneden  
1 kg 
art. 30568 nu 3,88

3.69

Peterselie gehakt 
100 g  
art. 31300 nu 1,46

1.39Kerstomaat rood 
250 g  
art. 3995 nu 1,32

1.25

Paprika mix ring 
500 g  
art. 47208 nu 3,67

3.49

Pruimtomaat  
mini torrito  
250 g 
art. 50077 nu 2,47

2.35

Krokante rauwkost  
500 g 
art. 54222 nu 2,73

2.59

Avocado Hass bruin 
art. 55972 nu 1,42

1.35

Paprika 3 mix gemengd  
2,5 kg - Oerlemans 
art. 1995 van 4,29 nu 3,84

3.65 Broccoli roos  
3 / 5 cm 2,5 kg - Oerlemans 
art. 2435 van 4,08 nu 3,63

3.45
Euromix  
2,5 kg bonen, wortelen en 
broccoli - Oerlemans 
art. 7228 van 3,83 nu 3,42

3.25
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Mix voor stoofvlees  
1,4 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 17238 van 26,37 nu 22,47

21.35

Mix voor ragout 
1,44 kg - Knorr 1-2-3 mix  
art. 17256 van 20,42 nu 17,21

16.35 Mix voor spaghetti  
1,36 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 17257 van 25,74 nu 21,63

20.55

Mix voor goulash  
1,24 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 17258 van 25,67 nu 21,63

20.55

Lamsfond  
1 kg - Knorr 
art. 288 van 36,65 nu 31,42

29.85

Kipbouillon pasta 
10 kg  
Knorr Professional  
art. 338 van 136,24 

nu 119,95
113.95 Vleesbouillon pasta  

1,5 kg - Knorr Professional 
art. 343 van 33,75 nu 28,20

26.79

SUPER
DEAL!

Peper porties
750 x 0,2 g  

art. 66941 van 15,72 nu 13,63

12.95
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Primerba rode pesto  
340 g - Knorr 
art. 17174 van 12,63 nu 10,89

10.35

Bruine roux  
10 kg - Knorr 
art. 293 van 73,49 nu 64,79

61.55 Blanke roux 
1 kg - Knorr 
art. 295 van 9,90 nu 8,09

7.69

Peperonata  
2,6 kg  
Knorr Collezione Italiana 
art. 316 van 23,78 nu 19,78

18.79
Tomato pronto napoletana  
2 kg blik  
Knorr Collezione Italiana 
art. 328 van 10,81 nu 9,00

8.55

Primerba bouquet 
de Provence  
340 g pet - Knorr 
art. 9359 van 12,88 nu 11,11

10.55

Soep aspergecreme  
1,125 kg 
Knorr Professional 
art. 43108 van 17,59 nu 15,04

14.29

Espagnolesaus  
1,35 kg - Knorr 
art. 8701 van 20,00 nu 17,78

16.89

Primerba Knoflook  
690 g pet - Knorr 
art. 25961 van 23,02 nu 19,88

18.89
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• een handvol veldsla (36876)
• een handvol rucola (51947)
• 50 g komkommer (3974)
• 50 g koolrabi (38872)
• 50 g geitenkaasblokjes 
• 120 g orecchiette BIO Altoni (65016)
• een scheutje smokey hemp 

sauce (68711)
• 30 g zongedroogde tomaten (42000)
• 1 el geroosterde uitjes (51025)
• een snuifje gedroogde  

oregano (3138)
• enkele ringetjes rode  

chilipeper (40013)
• 1 groenten tortilla wortel (69690)
• enkele takjes kervel (4013)

1 De orecchiette al dente koken in 
gezouten water. Afkoelen onder koud 
stromend water en de smokey hemp 
sauce eronder mengen. 2 De koolrabi 
schillen en in plakjes snijden.   
3 Komkommer in blokjes versnijden en 
vervolgens de bowl samenstellen met alle 
andere ingrediënten op een geplooide 
tortilla als basis. 4 Afwerken met kervel, 
geroosterde uitjes, rode chilipeper en 
gedroogde oregano.

Ingrediënten:

Bereiding: 

BOWL orecchiette | smokey hemp sauce 

geitenkaas | komkommer  

VEGGIE BOWLS …
Takeaway inspiratie

• een handvol veldsla (36876)
• een handvol rucola (51947)
• 50 g rode biet salade Hamal (14339)
• 50 g komkommersalade Hamal (8550)
• 100 g quinoasalade (49286)
• 5 falafels (70129)
• 50 g zoete aardappel (37532)
• 50 g houmous (63115)
• een schuitje Indian curry (48673)
• munt (41233)
• 1 groenten tortilla rode biet (69692)
• enkele kerstomaatjes (3995)

1 De zoete aardappel schillen en 
in blokjes snijden. Beetgaar koken 
in gezouten water en vervolgens 
kort bakken in olijfolie. 2 De bowl 
samenstellen met alle andere 
ingrediënten op een geplooide tortilla als 
basis. 3 Afwerken met verse munt.

Ingrediënten:

Bereiding: 

BOWL falafel | sweet potato 

rode biet | houmous | quinoa 

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

Voor vragen en advies 
kan u hem contacteren via 
willem.kolen@vanzon.be
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WWW.EUROFRESH.BE

SUPERDEAL!
ECO FOODBOWL 750ML KRIMP
COMBI + DEKSEL

Art.nr. Eurofresh: VD002S
Art.nr. Van Zon: 71650
25 stuks/verpakking

8.51

VAN 10.00

-15%

150x60mm - Diepvriesbestendig (tot -25°c) - Unieke uitstraling - Glashelder deksel
Anti-condenslaag - Stapelbaar - Combiverpakking - Duurzaam & ecologisch

LEKVRIJE SOEPPOT + DEKSEL 565ML LEKVRIJE SOEPPOT + DEKSEL 800ML LEKVRIJE SOEPPOT + DEKSEL 1000ML

Art.nr. Eurofresh: LVP565K
Art.nr. Van Zon: 70775
24 stuks/verpakking

Art.nr. Eurofresh: LVP800K
Art.nr. Van Zon: 70776
24 stuks/verpakking

Art.nr. Eurofresh: LVP1000K
Art.nr. Van Zon: 70777
24 stuks/verpakking

9.31 10.16 10.63

VAN 10.95 VAN 11.95 VAN 12.50

STICKER “VEGGIE” Ø28MM STICKER “VEGETARIAN” Ø28MM STICKER “VEGAN” Ø28MM

Art.nr. Eurofresh: STVE
Art.nr. Van Zon: 69308
1000 stuks/rol

Art.nr. Eurofresh: STVEGETARIAN

Art.nr. Van Zon: 69310
1000 stuks/rol

Art.nr. Eurofresh: STVEGAN
Art.nr. Van Zon: 69309
1000 stuk/rol

16.00 16.00 16.00

VAN 20.00 VAN 20.00 VAN 20.00

-15% -15% -15%

-20% -20% -20%

+ HANDIG
HANDVAT!

+ HANDIG
HANDVAT!
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SUPER
DEAL!

Mozzarella sneden  
500 g - Galbani 
art. 24448 van 5,36 nu 4,73

4.49 Mozzarella  
1 kg - Galbani 
art. 24814 van 10,74 nu 8,83

8.39

Gemalen parmesan  
1 kg - Galbani 
art. 54941 van 13,17 nu 11,15

10.59 Roomkaas tartimalin  
18% 1 kg - Président 
art. 55401 van 7,96 nu 6,62

6.29

Geitenkaas blokjes  
500 g - Président 
art. 55400 van 9,43 nu 7,88

7.49 Mozzarella geraspt 
500 g - Violife 
art. 69964 van 5,78 nu 5,04

4.79

Cheddar schijven
500 g - Violife 
art. 70923 van 6,71 nu 5,88

5.59

Parmesan spicchio  
di formaggio  
150 g kaastip - Ambrosi 
art. 66864 van 2,50 nu 2,26

2.15

Parmesan schilfers  
500 g - Ambrosi  

art. 66862 van 7,24 nu 6,30

5.99

Hotelkaas jong belegen 
Vergeer 
art. 2218 van 8,66 nu 7,99

7.59
/KG

Hotelkaas jong
Vergeer 
art. 2217 van 7,78 nu 7,04

6.69
/KG
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SUPER
DEAL!

Feta kaasblokjes  
in kruidenolie  
1,4 kg  - Traiteur Pierrot
art. 60471 van 9,28 nu 8,20

7.79

Spekblokjes gezouten   
1 kg   

art. 8017 van 9,72 nu 7,36

6.99

Toasti schouderham  
gesneden 10 x 10 cm 500 g 
art. 19999 van 5,44 nu 4,37

4.15

Serrano ham 
voorgesneden 500 g  
Ramon Ventula / Tello  
art. 20010 van 10,41 nu 9,15

8.69

Ontvette ham baguette 
5 x 15 cm 34 sneden 
art. 35533 van 10,57 nu 9,46

8.99
Gekookte hoeveham 
superieur  
gesneden - 500 g 
art. 56558 van 5,75 nu 5,21

4.95

Gerookt ontbijtspek  
voorgesneden 2 mm 
± 1,2 kg - Selecta 
art. 62225 van 11,78 nu 10,09

9.59

Boeletten gebraden  
10 x 125 g  
art. 7147 van 8,78 nu 7,63

7.25

Salami zonder look  
2,5 kg 
art. 7726 van 26,40 nu 23,11

21.95
/KG

Spekblokjes gerookt
1 kg   

art. 7265 van 9,57 nu 7,36

6.99

Préparé  
1,25 kg - Traiteur Pierrot 
art. 17690 van 12,61 nu 11,46

10.89
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Tosti royal  
24 x 95 g - Topking 
art. 574 van 22,83 nu 20,47

19.45

Waldkorn tosti  
24 stuks - Topking 
art. 59329 van 24,95 nu 23,53

22.35 Tosti deluxe 
12 stuks - Topking 
art. 60228 van 14,59 nu 12,89

12.25

Kip andalouse salade  
1 kg - Van Zon 
art. 8148 van 7,92 nu 6,05

5.75 Zalmsalade  
1 kg - Van Zon 
art. 8436 van 11,13 nu 8,79

8.35

Tonijn cocktail salade  
1 kg - Van Zon 
art. 8524 van 9,65 nu 7,63

7.25

SUPER
DEAL!

Stokbrood wit 
57 cm 16 x 435 g  
Dauphine 3731  

art. 42162 van 19,35 nu 15,78

14.99

Pic-nic schouderham  
gesneden 1 kg - Selecta   

art. 17434 van 9,25 nu 7,36

6.99
Noordzeesalade  
1 kg - Hamal 
art. 8663 van 9,09 nu 7,53

7.15

Toast 
100 g 30 stuks - Haust 

1.05

van 1,28 nu 1,11

Rond snackcups 
art. 5123

Krokant rond  
art. 2176
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• Pastridor Rustiek Mini 
Rozenbroodje Volkoren 

• 30 g komkommer in dunne plakken 
gesneden  

• 30 g geitenkaas (fenegriek) in 
plakken

• 10 g honingmosterd
• versgemalen peper
• 10 g roomboter
• 5 g rode alfalfa

Ingrediënten

1 Bak het mini rozenbroodje af 
volgens de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking. 2 Halveer het broodje & 
besmeer beide helften met de boter. 
3 Beleg de onderkant van het mini 
rozenbroodje met de kaas & besmeer 
vervolgens met de mosterd. 4 Verdeel 
de komkommer erover en garneer met 
de alfalfa. Bestrooi met peper, sluit het 
broodje en serveer! 

Bereiding

PASTRIDOR  
RUSTIEKE  
ROZENBROODJES

Rustiek midi  
rozenbroodje wit 
80 x 50 g 
Pastridor 0093 
art. 71725  

van 18,69 nu 15,74
14.95

Rustiek midi  
rozenbrood volkoren 
80 x 55 g 
Pastridor 0092 
art. 71726  

van 24,36 nu 20,47
19.45

√ In slechts 4 min afgebakken

√ Gebakken in de steenoven 

√ Flinter-dunne, knapperige korst 

√ Toegankelijke smaak

√ Volkoren versie =  
 100% volkorenbloem
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SUPER
DEAL!

Bladerdeeg   
57 x 37 x 2,5 mm 10 kg  

16 stuks - Banquet d’or B01    
art. 4934 van 49,55 nu 37,88

35.99

Mascarpone kuipje 
500 g - Galbani  

art. 2227 van 4,40 nu 3,15

2.99

Miserable 
700 g 
Banquet d’Or B171 
art. 22151 van 14,74 nu 12,58

11.95
Javanais 
800 g 
Banquet d’Or B170 
art. 6620 van 16,84 nu 14,37

13.65

Bavarois  
passievruchten  
700 g - Banquet d’Or B177 

art. 6715 van 13,51 nu 11,53
10.95

Mini donuts horeca 
assortiment  
36 x 27,5 g - Poppies 
art. 54394 van 9,50 nu 7,99

7.59

Mini frangitarte 
120 x 15 g - Poppies  
art. 55255 van 11,63 nu 9,78

9.29 Mini brownies 
96 x 13 g - Poppies 
art. 55169 van 9,86 nu 8,31

7.89

Plantaardige  
culinaire room 
15 % 1 liter - Flora
art. 69959 van 4,27 nu 3,95

3.75
Plantaardige  
klop room 
31 % 1 liter - Flora
art. 69960 van 5,07 nu 4,68

4.45
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SUPER
DEAL!

Mini eclairs vanille 
96 x 17 g diepvries  

Poppies  
art. 58831 van 15,22 nu 12,62

11.99
Dulce de leche 
450 g - Mardel 
art. 57483 van 2,98 nu 2,68

2.55

Honing vloeibaar 
1 kg - Meli 
art. 16903 van 12,86 nu 10,79

10.25 Honing vloeibaar 
250 g - Meli  
art. 7638 van 3,94 nu 3,32

3.15

Chocotoff 
2,5 kg 
art. 11093 van 30,45 nu 20,94

19.89

Naps alpenmilch 
1,7 kg - Milka 
art. 23056 van 33,59 nu 23,15

21.99

Toblerone mini melk 
4 kg (± 500 stuks) 
art. 53965 van 59,33 nu 40,83

38.79

Mini nougatti
1 kg

art. 72353 nu 15,50

Mini bouchées melk   
106 stuks - Côte d’Or 

art. 72354 nu 15,50

3 HALEN
2 BETALEN

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 9.81 per pak 

dat is 9.81 per pak 
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BESPAAR TIJD MET 
DEBIC SHAPES

Dessert inspiratie

• 4 Debic panna cotta ringen (72286)
• 200 ml Debic room plus mascarpone (70982)
• 100 ml Debic crème anglaise (6412)
• enkele pistache nootjes groen gepeld (53332)
• 1 koffielepel pasto pistache (62042)
• 200 g speculaas crumble (29596)
• 100 g boter (15976)
• 30 ml Monin limoen (36417)
• 4 macarons (63087)
• ½ gele kiwi (66711)
• ½ groene kiwi (3933)
• ½ mango (3936)
• 6 st physalis (3929)
• enkele muntblaadjes (41233)

1 Laat de boter smelten en meng het met de limoensiroop 
onder de speculaas crumble. 2 Rol de massa uit op een 
bakpapiertje. Laat afkoelen in de koelkast. 3 Steek uit met een 
ronde vorm en snij ze vervolgens in een halve maanvorm.  
4 Meng de crème anglaise met de pasto pistache en zet 
koud. 5 Dresseer een speculaasbodem en de pana cotta 
ring op een bord. 6 Snij het fruit in mooie stukjes en dresseer 
het in de pana cotta ring. 7 Plaats een macaron op de ring. 
Dresseer de saus in verschillende puntjes op het bord.  
8 Werk af met kleine muntblaadjes en enkele pistachenootjes.

Ingrediënten 4 personen:

Bereiding: 

speculaas | kiwi | mango | macaron

• 4 st Debic chocolademousse quenelle (72284)
• 100 ml dulce de leche (57483)
• 150 ml topping toffee caramel Colac (52649)
• 50 ml Debic room 40% (56929)
• 4 el crumble van gezouten caramel (60368)
• 200 g crème Suisse (13099)
• 1 el pasto gezouten caramel (62041)
• 100 g witte chocolade callets Callebaut (37110)
• enkele crocq amour amandelkoekjes Didess (66630)
• enkele brownies Poppies (55169)
• basilicumblaadjes (4007)

1 Meng de toffee caramel topping met room tot een mooie 
gladde saus. 2 Klop de crème Suisse luchtig op en voeg 
de pasto gezouten caramel toe. 3 Breng de caramelsaus 
nonchalant aan op een bord en dresseer de quenelle in het 
midden van het bord. 4 Geroosterde witte chocolade: spreid 
de chocolade callets uit op een bakplaat met silicone bakmat. 
Bak gedurende 20 minuten in een oven op 125 °C. Roer de 
callets om met behulp van 2 vorken. Plaats terug in de oven 
en bak gedurende 20 minuten op 150 °C. Laat afkoelen. 
Bewaar in een droge, luchtdichte bak. 5 Werk het bord verder 
af met: brownies, dulce de leche, crème Suisse met caramel, 
croque amour amandel, crumble van gezouten karamel en 
kleine basilicumblaadjes.

Ingrediënten 4 personen:

Bereiding: 

Chocolademousse quenelle | caramel | dulce de leche  

crumble van gezouten karamel | geroosterde witte chocolade 

Chocolademousse quenelle  
12 x 45 g - Debic 
art. 72284 nu 14,20

13.49

Panna cotta ring  
8 x 57 g - Debic 
art. 72286 nu 10,09

9.59

Panna cotta ring  
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• 4 st Debic shapes mascarpone balken (72285)
• 200 ml Debic gesuikerde room (7304)
• 8 aardbeien (32236)
• 12 frambozen (3928)
• enkele blauwbessen (31581)
• 8 braambessen (3920)
• crumble van rode vruchten (60366)
• 1 frambozen spongecake (58565)
• 150 ml rode vruchten coulis (33929)
• 50 ml Debic crème anglaise (6412)
• atsina cress (41250)
• 8 kletskoppen framboos Didess (39841)

1 Klop de gesuikerde room op tot hij mooi spuitbaar 
is. Breng het over in een spuitzak en leg koud in 
de koelkast. 2 Meng de crème anglaise met de 
rode vruchtencoulis en zet het koud. 3 Dresseer 
een mascarponebalk op het bord. 4 Breng enkele 
nopjes opgeklopte room aan op de balk en dresseer 
de rode vruchtjes, de frambozen sponge en de 
kletskoppen ertussen. 5 Dresseer de saus naast de 
mascarponebalk. 6 Werk af met atsina cress blaadjes.

Ingrediënten 4 personen:

Bereiding: 

Mascarpone balk 

bosvruchten | framboos sponge crumble

In samenwerking 
met:

Dessert basis
1 liter - Debic 

4.99

Crème brûlée  
art. 21032 van 6,37

IJsparfait  
art. 25624 van 6,17

Panna cotta  
art. 34464 van 6,31

Tiramisu  
art. 39435 van 6,09

Chocolademousse 
basis  
art. 45747 van 5,98

Room 40%  
1 liter - Debic 
art. 56929 van 5,60 nu 5,15

4.89
Room stand & overrun 35%  
5 liter - Debic 
art. 65787 van 27,79 nu 25,04

23.79

nu 5,25

Unieke combinatie van stevigheid en luchtigheid.  
Deze room heeft bovendien een beperkt vetgehalte,  
maar toch de volle smaak van échte room.  
Nu met een verbeterde receptuur! 

√ Geweldige stand, zelfs na 48u

√  Hoog rendement, gemiddeld 170% overrun

√  1 liter vloeibare Stand & Overrun wordt  
2,7 liter opgeklopte room

Mascarpone 
cream bar  
12 x 55 g - Debic 
art. 72285 nu 14,20

13.49
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Tomato ketchup  
art. 23463

van 10,57 nu 8,68

8.25 Pickles  
art. 30173

Classic burger 
art. 41189

Looza ace  
4 x 6 x 33 cl pet 
art. 64317 van 32,48 nu 26,94

25.59Looza orange  
4 x 6 x 33 cl pet 
art. 64811 van 31,23 nu 26,94

25.59 Looza appel kers 
4 x 6 x 33 cl pet  
art. 64818 van 32,48 nu 26,94

25.59

Dr pepper  
24 x 33 cl blik 
art. 11725 van 21,38 nu 15,95

15.15 Canada dry  
4 x 6 x 33 cl blik 
art. 14180 van 20,40 nu 15,95

15.15

Schweppes tonic 
4 x 6 x 33 cl slim can 

art. 2685 van 20,80 nu 15,95
15.15Schweppes lemon 

4 x 6 x 33 cl slim can 
art. 53447 van 20,06 nu 15,95

15.15
Schweppes  
russchian  
4 x 6 x 33 cl slim can 
art. 64007 van 20,75 nu 15,95

15.15

Mountain Dew 
Original  
4 x 6 x 50 cl pet
art. 54693 van 37,69 nu 28,68

27.25

Chips  
20 x 40 g - Lays 

Naturel 
art. 24865

Paprika  
art. 24883
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Nalu  
24 x 25 cl blik 
art. 29647 van 26,03 nu 21,00

19.95

Nalu exotic  
24 x 25 cl blik 
art. 53208 van 26,03 nu 21,00

19.95

Nalu frost  
4 x 6 x 25 cl blik 
art. 58708 van 26,03 nu 21,00

19.95

Nalu passion  
4 x 6 x 25 cl blik 
art. 61124 van 26,03 nu 21,00

19.95Nalu refresh  
4 x 6 x 25 cl blik 
art. 64340 van 26,03 nu 21,00

19.95

Fuze Tea green 
tea mango kamille  
6 x 4 x 33 cl blik 
art. 70391 van 19,87 nu 16,05

15.25
Fuze Tea black tea 
peach hibiscus  
6 x 4 x 33 cl blik 
art. 70392 van 19,87 nu 16,05

15.25

Lemon 
art. 2646

Zero  
art. 35497 

van 19,73 nu 15,95

15.15Orangina  
4 x 6 x 33 cl blik 
art. 2659 van 21,99 nu 15,95

15.15

Red Bull sugarfree  
24 x 25 cl blik 
art. 13831 van 32,06 nu 28,37

26.95 Red Bull  
24 x 35,5 cl blik 
art. 42652 van 46,32 nu 39,95

37.95 Red Bull  
12 x 47,3 cl blik 
art. 42653 van 30,85 nu 25,95

24.65

Gini 
4 x 6 x 33 cl slim can 

36 37FOLDER - maart FOLDER - maart



Centovi Pecorino 
Umani Ronchi 
75 cl - Bio

Herkomst:  
Abruzzo, Italië

Druivenras:  
100% Pecorino

art. 69696 van 13,65 nu 12,47

11.85

IL Palagio Chianti 
Classico 
75 cl - Bio

Herkomst:  
Toscane, Italië

Druivenras:  
100% Sangiovese
 
art. 40488 van 11,17 nu 10,16

9.65

Il Palagio Chianti 
Classico Riserva
75 cl - Bio

Herkomst:  
Toscane, Italië

Druivenras:  
100% Sangiovese
 
art. 40489 van 18,14 nu 16,47

15.65

Paradigme Merlot 
75 cl - Bio

Herkomst:  
Cévennes, Frankrijk

Druivenras:  
100% Merlot

art. 68767 van 7,86 nu 7,21

6.85

Menetou Salon 
Bernard Fleuriet 
75 cl - Bio

Herkomst:  
Loire, Frankrijk

Druivenras:  
100% Sauvignon Blanc

art. 62816 van 14,24 nu 12,58

11.95

BIO EN VEGAN WIJNEN
Drankinspiratie

Pasqua 
75 cl - Bio

Herkomst:  
Sicilië, Italië

van 5,21 nu 4,73

4.49

Capitolo 
Chardonnay/
Grillo
art. 52625

Le collezioni 
nero d’avola 
shiraz
art. 52626

Bio en vegan zitten enorm in de lift. 
Zuivere en gezonde producten produceren 
met respect voor de aarde is immers de 
toekomst. Ook in de wijnbouw wordt het 
bewustzijn om wijnen te maken zonder 
gebruik te maken van allerlei chemische 
hulpmiddelen steeds groter. Gelukkig 
maar, eigenlijk hebben we deze helemaal 
niet nodig om (h)eerlijke wijn te maken. 
Maar wat maakt nu precies het verschil 
tussen ‘bio’ en ‘vegan’? 

BIO : In de biologische wijnbouw is de natuur de baas; alles draait om een oorspronkelijk evenwicht tussen (micro)klimaat, bodem en wijnrank. 
Het gebruik van chemische producten als kunstmest, pesticiden of insecticiden is ten strengste ‘not-done’. Er mag slechts bemest worden met 
organische meststoffen en het bestrijden van onkruid geschiedt o.a. door ongewenst groen te wieden of de grond te ploegen. Mocht 
de wijngaard door ziekte worden getroffen dan mag de kwaal uitsluitend bestreden worden met een natuurlijke apotheek, zoals 
aftreksels van planten (netels, zeewier, ect.), basaltmeel, mineralen of ‘bordelese pap’, een oeroud recept bestaande uit koper, kalk 
en water. Ook bij de wijnbereiding zelf zijn chemische stoffen absoluut uit den boze. Er bestaan verschillende certificaten die een 
wijnmaker mag gebruiken om het etiket op te sieren - mits die aan alle voorwaarden voor biowijn voldoet.
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Honoro Vera 
Rosé
75 cl - Vegan

Herkomst:  
Jumilla, Spanje

Druivenras:  
Tempranillo en Syrah
 
art. 71185 van 10,17 nu 7,63

7.25

Honoro Vera 
Rueda Blanco 
75 cl - Vegan

Herkomst:  
Rueda, Spanje

Druivenras:  
100% Verdejo
 
art. 71196 van 11,46 nu 8,68

8.25

Honoro Vera 
Rioja Tinto
75 cl - Vegan

Herkomst:  
Rioja, Spanje

Druivenras:  
100% Tempranillo
 
art. 71197 van 10,40 nu 7,84

7.45

Anima de Raimat 
Blanco 
70 cl - Vegan

Herkomst:  
Costers del Segre, 
Spanje

Druivenras:  
Chardonnay en Xarel-lo

art. 56234 van 8,86 nu 8,16

7.75

Cava Anyal Brut 
75 cl - Vegan

Herkomst:  
Penedès, Spanje

Druivenras:  
Macabeo, Xarel-lo en 
Parellada

art. 65424 van 8,89 nu 8,05

7.65

Château Real  
Martin Perle 
de Rosé 
75 cl - Bio

Herkomst:  
Provence,  
Frankrijk

Druivenras:  
Syrah, Grenache 
en Cinsault

art. 64395 van 13,82 

nu 12,58

11.95

Château du Cedre
75 cl - Bio

Herkomst:  
Cahors, Frankrijk

Druivenras:  
100% Malbec

art. 64206 van 19,18 nu 17,42

16.55

Le Cedre
75 cl - Bio

Herkomst:  
Cahors, Frankrijk

Druivenras:  
100% Malbec

art. 64208 van 38,44 nu 35,00

33.25

VEGAN : Bij de vinificatie van ‘vegan’ 
wijn gaat men nog een stapje verder. De 
basis voor deze wijn is (meestal) eveneens 
biologische wijnbouw. Het verschil zit ‘m in 
het klaren en eventueel filteren van de nog  
jonge wijn. Bij de vinificatie blijven er na de 
gisting vaste deeltjes in de wijn achter. Als 
de wijn lang genoeg mag rusten zakken 
de deeltjes vanzelf naar de bodem van het 
vat. Tegenwoordig wordt de meeste wijn 
gemaakt om snel te drinken en wordt de 
drank geen pauze gegund: er moet dus 
gefilterd worden. Tijdens het klaringsproces 
worden er stoffen van dierlijke oorsprong 
toegevoegd, zoals eiwitten, gelatine of vislijm. 
In een veganistische levensstijl horen geen 
hulpmiddelen van dierlijke oorsprong thuis en 
wordt de wijn op koude temperaturen geklaard 
met niet dierlijke stofjes 
zoals bijvoorbeeld bentoniet, 
een kleiachtig mineraal. En 
zo wordt ‘bio’ ook ‘vegan’. 
Meestal kunt u een ‘vegan’ 
wijn herkennen aan het 
certificaat van de European 
Vegetarian Union.
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WIJN
v/d maand

De Eremo delle Fate Falanghina geeft 
een heldere gele kleur in het glas. In 
de neus een rijk gamma aan wit fruit 
zoals ananas en banaan, gecombineerd 
met frisse lentebloemen met een licht 
minerale ondertoon.  Vers fruit als appel 
en peer met een heerlijk uitgebalanceerde 
zuurgraad. Het maakt de wijn sappig en 
licht verteerbaar.

Wijn & spijs
Lichte voorgerechten, jonge kazen, 
gebakken of gepocheerde vis, vol-au-vent, 
salades of als aperitief…

Eremo delle Fate Falanghina  
Beneventano IGT 75 cl

art. 56085 van 6,31 nu 5,63

Serveertemperatuur
8 á 10°C

Drinken
nu - 2024

Drinken
nu - 2025

Herkomst  
Campania, Italië, IGT Beneventano
 
Druiven  
100% Falanghina

De Eremo delle Fate Primitivo heeft een 
volle, rode, violetachtige kleur met een 
sterke neus van zwarte en rode bes en 
ouderwetse snoepjes. Een klein pepertje 
ontbreekt niet. Tonen van moerbei 
en pruimenjam voeren de boventoon. 
Boterzacht looizuur geeft de wijn een 
romig tintje mee die de afdronk lang doet 
blijven hangen

Wijn & spijs
Geroosterd rood– of wit vlees, gerijpte 
kazen, rijk gevulde soepen, pasta’s of als 
aperitief…

Eremo delle Fate Primitivo 
Salento IGT 75 cl

art. 56087 van 6,24 nu 5,63

Serveertemperatuur
16 á 18°C

Herkomst  
Puglia, Italië, IGT Salento
 
Druiven  
100% Primitivo

5.35 5.35

Eremo delle Fate  
Greco di Tufo DOCG  
75 cl
 
Herkomst: Campania, Italië 

art. 59146 van 7,91 nu 7,00

6.65

Los Haroldos Estate 
Chardonnay
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 
 
art. 69679 van 7,47 nu 6,79

6.45
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Los Haroldos Estate 
Bonarda 
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 

art. 69680 van 7,47 nu 6,79

6.45

Los Haroldos Estate  
Malbec 
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 

art. 69681 van 7,47 nu 6,79

6.45

Los Haroldos Reserva 
Malbec 
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 

art. 69682 van 9,26 nu 8,26

7.85

Los Haroldos Torrontes 
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 
 
art. 69677 van 5,69 nu 5,11

4.85

Los Haroldos Chardonnay
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 
 
art. 69678 van 5,69 nu 5,11

4.85

Los Haroldos Reserva 
Cabernet Sauvignon 
75 cl 

Herkomst: Mendoza, Argentinië 

art. 69683 van 9,26 nu 8,26

7.85
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Baldo Bianco 
1,5 liter

Herkomst: Italië
 
art. 71842 van 5,51  

nu 5,25

4.99

Baldo Rosso
1,5 liter

Herkomst: Italië
 
art. 71843 van 5,51  

nu 5,25

4.99

Marqués de la 
Mancha  
12 Months Oak 
75 cl 

Herkomst: La Mancha, 
Spanje 
Druivenras: 100% 
Tempranillo

art. 42787 van 6,42 nu 5,63

5.35

Marqués de la 
Mancha  
18 Months Oak 
75 cl 

Herkomst: La Mancha, 
Spanje 
Druivenras:  
50% Tempranillo, 20% 
Cabernet Sauvignon, 
15% Merlot en  
15% Syrah
 
art. 42788 van 8,12 nu 7,11

6.75

Marqués de la 
Mancha  
6 Months Oak 
75 cl 

Herkomst: La Mancha, 
Spanje 
Druivenras: 100%  
Tempranillo 

art. 40969 van 4,95 nu 4,37

4.15

Porto Alegre Wit
19% 75 cl 

Herkomst: Douro 
Portugal

art. 26296 van 7,60 nu 6,58

6.25

Porto Alegre Rood
19% 75 cl 

Herkomst: Douro 
Portugal

art. 26295 van 7,60 nu 6,58

6.25

Gin Holy Water 
Lampone 
50 cl 

art. 70679 van 38,78 nu 34,37

32.65

Marqués de la 
Mancha  
White 
75 cl 

Herkomst: La Mancha, 
Spanje

Druivenras:  
50% Chardonnay en 
50% Sauvignon Blanc 

art. 42786 van 4,95 nu 4,37

4.15
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Gin 
Hendrick’s 
70 cl  

art. 37123  

van 34,84 nu 30,41

28.89

Cointreau
40 % 1 liter 

art. 47499  

van 31,73 nu 26,31

24.99

Licor 43 
Cuarenta  
y Tres  
31% 1 liter

art. 47500  

van 26,53 nu 21,88

20.79

Gin the Botanist 
46% 70 cl 
 
art. 48640 van 40,49 nu 36,41

34.59

Limoncello  
30% 1 liter  
Villa Massa
 
art. 53486  

van 28,49 nu 27,10

25.75

Rosso Antico  
75 cl 
art. 17891 van 10,27 nu 8,89

8.45

Omerta  
35% 70 cl Belgian rum 
art. 56496 van 26,64 nu 23,74

22.55

Wild Weasel  
single malt  
whisky 
46% 70 cl 

art. 64706  

van 59,71 nu 52,37

49.75

6 glazen gratis bij

aankoop van 2 flessen

Brandy 
Vecchia 
Romagna  
70 cl 

art. 38694  

van 21,91 nu 18,89

17.95
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Bakpapier 
45 cm x 75 m 3 stuks 
Wrapmaster 
art. 41167 van 46,79 nu 37,67

35.79

Aluminium folie
30 cm x 120 m 3 stuks  
Wrapmaster 
art. 42255 van 69,47 nu 55,78

52.99
Aluminium folie 
45 cm x 120 m 3 stuks  
Wrapmaster 
art. 42257 van 104,54 nu 84,20

79.99

Vershoudfolie 
30 cm x 300 m 3 stuks  
Wrapmaster 
art. 7804 van 44,84 nu 33,57

31.89

Glazendoek microvezel 
38 x 60 cm 3 stuks - Vileda 
art. 32771 van 14,82 nu 9,78

9.29
Glazendoek  
glasspro roze 
55 x 40 cm 3 stuks - Vileda 
art. 56393 van 13,34 nu 8,83

8.39

Aluminium folie 
45 cm x 250 m 
Reynolds 
art. 7182 van 33,96 nu 25,95

24.65

Vershoudfolie 
45 cm x 300 m 
Reynolds 
art. 7200 van 19,10 nu 13,53

12.85

Rood 
art. 19874

Wit 
art. 19873 

van 12,91 nu 10,83

10.29

Kaars soft glow glass 
6 stuks - Spaas 
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Friteuse 
2 x 8 liter Mastercook - Hendi 
art. 31561 van 459,50 nu 442,05

419.95 Friteuse 
8 liter Mastercook - Hendi 
art. 49610 van 232,50 nu 178,89

169.95

Frituurvergiet inox 
Friet triche 40 cm - Hendi 
art. 20684 van 37,95 nu 30,47

28.95
Frituurvergiet  
aluminium
Friet triche - Hendi 
art. 6639 van 24,95 nu 21,00

19.95

Contactgrill 
43 x 37 x 27 cm  
dubbel geribd - Hendi 
art. 22327  

van 232,50 nu 189,42
179.95

Microgolfoven programmeerbaar 
1000 W - Hendi  
art. 61148 van 412,50 nu 315,74

299.95 Heteluchtoven 4 trays 
230 V 2670 W - Hendi 
art. 62198 van 529,31 nu 421,00

399.95
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Power  
keukenontvetter 
5 liter 
Cif professional
art. 35963 van 36,51  

nu 25,21

23.95

Creme lemon 
750 ml - Cif professional
art. 44004 van 3,40 nu 2,58

2.45

Badkamer ontkalker 
750 ml - Cif professional
art. 7919 van 6,46 nu 4,89

4.65

Glas- & multireiniger 
750 ml - Cif professional
art. 7926 van 5,72 nu 4,37

4.15

Wc gel 
750 ml - Dipp (47) 
art. 72294 van 4,53 nu 3,10

2.95

Sanitair reiniger 
easy pro 750 ml spray  
Dipp (49) 
art. 72295 van 4,99 nu 3,53

3.35

Afwasmiddel 
1 liter - Dipp (68)  
art. 72296 van 6,11 nu 4,37

4.15

Glas en  
spiegel reiniger  
easy pro 750 ml spray   
Dipp (57) 
art. 72297 van 5,44 nu 3,84

3.65

Keuken ontvetter 
easy pro 1 liter spray  
Dipp (29) 
art. 72291 van 12,79 nu 9,10

8.65

Keuken ontvetter 
5 liter - Dipp (29) 
art. 72292 van 55,51  

nu 39,42

37.45

Allesreiniger 
vloeren & oppervlakken 
5 liter - Dipp (39)  
art. 72293 van 31,82  

nu 22,58

21.45Ultracaps all in one 
vaatwas - Dreft 
art. 56123 van 35,68 nu 30,52

28.99

100 + 100 GRATIS NIEUWE ECOLOGISCHE PRODUCTEN DIPP:  
Reinig 90% van je oppervlakken met milieuvriendelijke producten.

ECO

ECO ECO

ECO
ECO

ECO
ECO
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Sören Moens, kok in taverne-restaurant Winston in Sint-Truiden. 
Ik heb hotelschool gevolgd in Herk de Stad. Na mijn opleiding heb ik wat 
rondgezworven van hier naar daar tot ik mijn eerste job als chef kreeg in 
Grillcafé La Tasse. Na vijf jaar ben ik dan in de Winston terechtgekomen, 
toen nog met de vorige uitbater. Nu, met de nieuwe uitbaters, heb ik volledig 
carte blanche gekregen in de keuken, mét alle creatieve vrijheid. Samen 
werken we verder aan de toekomst van dit icoon in Sint-Truiden! De zaak 
bestaat al sinds 1957. In de beginjaren was het zelfs een discotheek, 
ontworpen door een architect voor de wereldexpo in 1958 en ondertussen 
al decennia gekend als taverne-restaurant. De huidige uitbater Geoffrey 
Dehaes is de achterkleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar, je kan 
Winston dus een écht familiebedrijf noemen. Het is voor ons van groot belang 
dat al onze klanten zich thuis voelen in onze zaak. Ik hou van een eerlijke 
en oprechte keuken waar de smaken spreken. Leuke porties en sobere, 
speelse afwerkingen. Een klassieke brasseriekeuken, maar met suggesties 
die maandelijks switchen. Zo proberen we toch leuke en verrassende 
gerechtjes aan te bieden. De kern van ons menu is afkomstig uit de heerlijke 
Belgische keuken. Daarnaast zal u bij ons ook regelmatig originele tapas 
op het menu zien verschijnen, evenals gerechten die regelrecht uit een 
traditional American steakhouse lijken te komen. Kortom, variatie en vooral 
kwaliteit aan een scherpe prijs is de  leidraad bij Winston. 
Signature Dish
Ik heb gekozen voor een steak tartaar. Niet alleen omdat het mijn persoonlijk 
lievelingsgerecht is maar ook omdat onze klanten er echt gek op zijn. 
Speels afgewerkt, maar toch met aandacht voor de klassieke smaken die je 
verwacht van een steak tartaar. Wij serveren er frietjes of brood bij. Naast 
deze signature dish staan we natuurlijk ook wijd en zijd bekend met onze 
mosselen die we met veel zorg selecteren en bereiden.

Stel jezelf en je zaak even voor?
Mijn naam is Nicolas Schmitz, 28 jaar en zaakvoerder van brasserie De 
Laborant in Beerse. Samen met mijn vriendin Hanne Verstraelen vervul ik 
met deze eigen zaak een ultieme wens. Ons avontuur begon op 1 september 
2014 in de Zoete Zonde, een koffiehuisje in de Lindenlaan in Beerse. Al snel 
hadden we door dat we beter konden en onze gasten méér wilden geven. En 
dus zochten we een groter pand om er een klassieke brasserie te openen. 
Amper twee jaar later, op 30 augustus 2016, begon het tweede deel van ons 
verhaal. Want in dezelfde Lindenlaan hadden we daarvoor op korte tijd een 
al jarenlang leegstaand café omgetoverd naar dé brasserie van onze droom: 
De Laborant. Het bewust gekozen sobere interieur van bij de start hebben 
we jaar na jaar een upgrade gegeven tot de warme, gezellige zaak met haar 
kenmerkende ruwe, industriële look die De Laborant nu heeft. Samen met 
onze klanten kunnen we trots zeggen dat we in Beerse een vaste waarde 
zijn. De taken zijn netjes verdeeld: Nicolas zwaait de scepter in de keuken 
en Hanne ontpopt zich tot de ideale gastvrouw. De traditionele en ruime 
brasseriekaart is een creatie van ons beiden. We bereiden zoveel mogelijk 
zelf en serveren ruime en verse porties. Van een lunch met gerechten 
zoals croques, omeletten en rijkelijk belegde canapés tot volwaardige 
hoofdgerechten met een keuze uit vlees en vis, pasta’s, wokgerechten, 
salades, burgers, enzovoort. De Laborant is open van dinsdag tot en met 
zaterdag; de keuken staat vanaf 11.30 uur doorlopend voor u klaar.

Signature Dish
De Laborant-burger: een lekkere bun, mayonaise, sla, tomaat, rode ui, burger, 
cheddar én spiegelei met spek, geserveerd met verse frietjes. Deze burger is net 
als onze andere rundsburgers vervaardigd uit graan gevoerd en versgemalen 
rundsvlees uit Australië. En de ambachtelijke bun met eigen ingebrand logo 
gebruiken we óók voor de meer dan 10 andere burgers op onze kaart.

Chef Chef 
 Sören Moens Nicolas Schmitz 

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 2 Brasserie

Taverne – Restaurant Winston - Luikersteenweg 325, 3800 Sint-Truiden De Laborant - Lindenlaan 23, 2340 Beerse

of the 

46 47FOLDER - maart FOLDER - maart



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

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

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

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

Afz. J&R Vlegelsstraat 7,  B-3920 Lommel

PB- PP  B-06171
BELGIE(N) - BELGIQUE

Beurs leder
4-vaks velcro 
art. 35685 van 24,65 nu 17,21

16.35

Beurs leder biljetten 
5-vaks 
art. 32244 van 10,22 nu 6,05

5.75

Beurs leder
4-vaks schuifslot 
art. 35683 van 24,65 nu 17,21

16.35

Coinbox 
DK horeca 
art. 35684 van 9,86 nu 8,79

8.35

van 12,38 nu 9,88

9.39

Mineral/stone
art. 65765 

Cognac/havanna 
art. 61863

Onderlegger  
ecoleder
2 zijdig 
30 x 45 cm 

Smoked/graniet 
art. 65764

Een sfeervolle 
gedekte tafel.
Verander in een 
handomdraai de sfeer van 
uw tafel met de tweezijdige 
onderleggers van Pavelinni. 
De onderleggers zijn 
gemakkelijk in onderhoud én 
personaliseerbaar met uw 
naam of logo.  
Meer info? Vraag er naar bij 
uw vertegenwoordiger.

Ontdek de nieuwe kleuren 

in onze Cash & Carry’s

Beurs leder 
7-vaks schuifslot 
art. 48567 van 17,97 nu 16,47

15.65


