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Lekkerbek filet  
2,5 kg - Buitenhuis 
art. 2155 van 37,17 nu 31,25

29.69Hamburger  
24 x 100 g  - Vivera
art. 64916 van 24,10 nu 19,95

18.95

Kipnuggets  
2,8 kg - Henny’s Hofkip 
art. 66424 van 28,23 nu 23,74

22.55

Chick’n fries 
2,45 kg - Henny’s Hofkip 
art. 70837 van 28,71 nu 24,16

22.95

Loempidel  
15 x 80 g - Vanreusel 
art. 63660 van 15,85 nu 14,26

13.55

Mini classics  
96 stuks - Vanreusel 
art. 72679 van 20,03 nu 18,26

17.35

SUPER
DEAL!

Kalkoenstick   
21 x 135 g - Van Zon     

art. 13836 van 21,19 nu 17,88

16.99

Giantdellen
20 x 100 g - Van Zon  
art. 883 van 11,16 nu 9,74

9.25

Inclusief serveercups

nieuw
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Mini bami balletjes  
70 x 28 g - Buitenhuis 
art. 9700 van 13,03 nu 11,04

10.49

Ajuin geroosterd 
500 g - Van Zon 
art. 51025 van 2,76 nu 2,09

1.99

SUPER
DEAL!

Hamburger   
30 x 100 g - Van Zon     
art. 803 van 9,52 nu 8,41

7.99

Boelet
24 x 140 g - Van Zon  
art. 655 van 12,13 nu 10,52

9.99

Mexicano XL  
15 x 135 g - De Vries 
art. 31350 van 13,71 nu 11,57

10.99Mexicano  
15 x 135 g - De Vries 
art. 895 van 14,01 nu 11,57

10.99

Boelet super  
21+3 x 140 g - Beckers 
art. 25813 van 16,95 nu 15,04

14.29

Bicky hamburgerbroodje  
buns sesam 42+6 x 50 g  
microgolf 
art. 60268 van 10,17 nu 8,41

7.99

42 + 6 GRATIS

21 + 3 GRATIS

2 3FOLDER - april FOLDER - april



Cocktailsaus  
3 liter - Vleminckx 

art. 1390 nu 14,72

Hannibal frikandelsaus  
3 liter - Vleminckx 

art. 415 nu 14,85

4 HALEN
3 BETALEN

4 HALEN
3 BETALEN

dat is10.49per pot 

dat is10.59per pot 

BBQ saus steakhouse  
2 liter - Bull’s-eye 
art. 62724 van 14,59 nu 12,62

11.99

BBQ saus original 
2 liter - Bull’s-eye 
art. 62911 van 14,59 nu 12,62

11.99

Mayonaise 
professional 10 liter - Heinz 
art. 70470 van 29,03 nu 25,78

24.49Porties mayonaise  
cups 100 x 25 g - Heinz 
art. 10536 van 17,89 nu 15,74

14.95Porties mayonaise  
zakjes 100 x 17 ml - Heinz 
art. 51754 van 11,27 nu 10,05

9.55

Porties 
tomatenketchup  
cups 100 x 21 ml - Heinz 
art. 10534 van 21,77 nu 18,79

17.85
Porties  
tomatenketchup  
zakjes 200 x 12 g - Heinz 
art. 10537 van 22,12 nu 19,95

18.95 Spare rib marinade  
3 kg - Wijko 
art. 5981 van 17,30 nu 14,37

13.65
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Andalousesaus 
2,9 kg pet - Anda 

art. 56446 nu 14,24 

Samuraisaus
2,9 kg pet - Anda 

art. 56451 nu 13,53 

4 HALEN
3 BETALEN

4 HALEN
3 BETALEN

dat is10.14 per pot 

dat is 9.64 per pot 

Pickles  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12430 van 8,87 nu 7,21

6.85

Mayonaise  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12432 van 13,14 nu 10,89

10.35Dressing orion  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12433 van 10,58 nu 8,68

8.25

Cocktailsaus  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12434 van 13,75 nu 11,21

10.65 Andalouse  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 16612 van 13,75 nu 11,21

10.65

Mayo-saus  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 16615 van 11,70 nu 9,53

9.05

Yoghurt 
art. 3232 van 17,48

Fijne kruiden  
art. 47157 van 17,93

Honing-mosterd 
art. 47158 van 18,31

14.55
nu 15,32

Dressing 
3 liter - Hellmann’s 
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Crusty  
chicken strips  
2,5 kg diepvries - Ovi 
art. 65232 van 25,52 nu 21,46

20.39

Bitterbal kaas 
75 x 12 g - Ottimo 
art. 24514 van 14,09 nu 12,16

11.55 Mini worstenbroodje 
 48 x 12,5 g - Ottimo 
art. 33949 van 20,62 nu 18,05

17.15 Mini beefburger 
48 x 30 g - Ottimo 
art. 62606 van 29,33 nu 26,68

25.35

Mini Tapas kroketten 
800 g - Tapas Club 

Iberico ham 
art. 51453 van 10,03

 
Kabeljauw
art. 51454 van 10,04

Chorizo
art. 67098 van 9,86

7.99
nu 8,41

Tapas Club 
750 g  

Kippenboutjes Pollo al ajillo  
art. 46012 van 10,79

Kippenboutjes Frango piri piri  
art. 46013 van 10,87

Gehaktballetjes Albondigas 
art. 46014 van 10,57

8.69
nu 9,15

Kaaskroketten  
4 stuks - Kelderman 
art. 47486 van 3,77 nu 3,00

2.85Garnaalkroketten  
4 stuks - Kelderman
art. 47487 van 9,47 nu 7,84

7.45

SUPER
DEAL!

Aardappelkroketten  
50 stuks - Kelderman 
art. 42033 van 7,51 nu 6,20

5.89

vers

vers vers
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Kaasstengels  
60 stuks - Topking 

Oude kaas
art. 51809 
Sweet chili  
art. 51810

17.65

Aardappelpuree de luxe  
2,5 kg - Farm Frites 
art. 30528 van 4,54 nu 3,99

3.79 Pommes noisettes  
2,5 kg - Farm Frites 
art. 6118 van 4,93 nu 4,41

4.19

Aardappelwafeltjes  
1 kg - Farm Frites 
art. 68663 van 1,98 nu 1,78

1.69

Aardappelpuree  
met boter en kruiden 2,5 kg 
Farm Frites 
art. 687 van 4,36 nu 3,88

3.69

Pommes Duchesse  
1 kg - Farm Frites 
art. 697 van 2,04 nu 1,78

1.69 Aardappelkroketten 
2,5 kg - Farm Frites 
art. 8289 van 4,47 nu 3,88

3.69

van 20,72 nu 18,58

Mini loempia cantonees  
67 stuks 1 kg - Orien Bites 
art. 38648 van 5,22 nu 4,37

4.15
Oriental  
chicken cigar  
50 stuks 1 kg - Orien Bites 
art. 38649 van 17,09 nu 14,26

13.55Crispy chicken cajun  
1 kg - Croco Deli
art. 70802 van 11,59 nu 9,32

8.85

Friet tradistyle  
2,5 kg - McCain 
art. 28865 van 5,42 nu 4,68

4.45
Friet surecrisp  
9 mm 3/8 2,5 kg diepvries  
McCain 
art. 52730 van 5,09 nu 4,37

4.15
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VOGELNESTJES MET EEN HIPPE TWIST 
Takeaway inspiratie

Vogelnestje | italian 

1 Kook 4 eieren (577) gedurende  
7 minuten zodat de dooier nog 
smeuïg blijft. 2 Meng 100 g gemalen 
Parmezaanse kaas (54941), 200 g 
mascarpone (2227), oregano (9805) en 
200 ml Heinz tomato frito (35674) onder 
de 700 g Kelderman puree (41515).  
3 Kruid goed af met peper en zout.  
4 Voeg de andere 100 g Parmezaanse 
kaas (54941) en een snuifje oregano 
toe aan 600 g Italiaans gehakt (33550). 
5 Pel de eieren. 6 Vorm 150 g gehakt 
per vogelnestje rond de eitjes zodat 
ze de kern vormen. 7 Haal ze 1 keer 
door de panko (51194). 8 Bak ze af in 
de friteuse om een mooi kleurtje te 
bekomen en gaar ze daarna verder 
in een oven van 180°C gedurende 15 
minuten. 9 Serveer de vogelnestjes met 
de puree en 600 ml Altoni Italiaanse 
groentensaus (62103) en werk af met 
een takje basilicum (4007).

Bereiding voor 4 personen:

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

Vogelnestje | beef style 

1 Kook 4 eieren (577) gedurende 7 
minuten zodat de dooier nog smeuïg 
blijft. 2 Meng 600 g rundsgehakt 
(33501) met 100 g jalapeño’s (60197) 
en 150 g geraspte cheddar (70067) 
en kneed het goed onder elkaar. 3 Pel 
de eieren. 4 Vorm 150 g gehakt per 
vogelnestje rond de eitjes zodat ze de 
kern vormen. 5 Bak ze af in een oven 
van 180°C gedurende 17 minuten.  
6 Lak de vogelnestjes royaal met Heinz 
BBQ saus (48929) en rol ze door de 
geroosterde uitjes (51025). 7 Zet ze 
nog 3 minuten terug in de oven voor 
een lichte karamelisatie. 8 Bak 800 gr 
country wedges rozemarijn (50172) in 
olijfolie. 9 Serveer alles met 2 augurken 
(40492), jalapeño’s (60197), een lepel 
Hamal koolsla (14338) en enkele 
blaadjes vene cress (59530).

Bereiding voor 4 personen:
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Vogelnestje

1 Schil de asperges (5881) en kook ze 
gaar. 2 Snij 2 gekookte eieren (9126) 
in kleine blokjes. 3 Laat de verse 
hoeve boter (15977) smelten en snij de 
gekookte asperges in kleine stukjes. 
4 Meng alles onder elkaar en vul 
bolvormige silicone vormen.  
5 Plaats ze in de diepvries tot ze 
volledig bevroren zijn. 6 Snij 2 
pijpajuinen (3954) in fijne ringetjes en 
meng ze met 200 ml Debic room 40 % 
(56929) onder 800 g Kelderman puree 
(41515). 7 Kruid goed af met peper en 
zout. 8 Vorm 150 g kalfsgehakt (33808) 
per vogelnestje rond de bevroren 
‘ballen’ asperge à la flamande zodat ze 
de kern vormen van het vogelnestje. 
9 Haal ze 1 keer door het paneermeel 
(13366). 10 Bak ze af in de friteuse 
om een mooi kleurtje te bekomen en 
gaar ze daarna verder in een oven van 
180°C gedurende 15 minuten.  
11 Serveer de vogelnestjes met 
de puree en 600 ml tomaat-
mascarponesaus (55124) en werk af 
met atsina cress (41250).

Bereiding voor 4 personen:

asperge à la flamande

Vogelnestje 

1 Kook 4 eieren (577) gedurende  
7 minuten zodat de dooier nog smeuïg 
blijft. 2 Meng 600 g lamsgehakt 
(65899) met 150 g roquefort (70594) en 
kneed het goed onder elkaar.  
3 Cutter de croutons (2170). 4 Gebruik 
deze later voor het paneren van de 
vogelnestjes. 5 Pel de eieren. 6 Vorm 
150 g gehakt per vogelnestje rond 
de eitjes zodat ze de kern vormen. 
7 Haal ze 1 keer door de gecutterde 
croutons. 8 Bak ze af in een oven 
van 180°C gedurende 17 minuten. 
9 Serveer ze met 600 gr gebakken 
bosschampignons (48190), 600 ml 
Altoni funghi porcinisaus (64935), een 
lepel veenbesjes (41168) en gegrilde 
courgette (4574). 10 Werk af met 
enkele takjes bladpeterselie (29583).

Bereiding voor 4 personen:

lams | roquefort
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Goulash  
2,7 kg - Equinox 
art. 12809 nu 19,03

Stoofvlees  
2,7 kg - Equinox 
art. 12808 nu 18,61

Vidé vulling  
2,7 kg - Equinox 
art. 12810 nu 14,87

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

dat is14.73per blik 

dat is15.06per blik 

dat is11.78per blik 

Stoofvlees saus 
1,275 kg - Jiv 
art. 1100 van 4,90 nu 4,20

3.99

Stoofvlees extra fijn  
2,7 kg - Jiv 
art. 34016 van 24,17 nu 20,73

19.69

Stoofvlees special 
2,7 kg - Jiv 
art. 34017 van 24,89 nu 21,36

20.29

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

9.25 Hippo hot dog  
25 x 80 g - Coertjens 
art. 65966 van 15,61 nu 13,42

12.75 Hotdog American 
15 stuks - Coertjens 
art. 7384 van 8,75 nu 7,32

6.95

vers
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Kippenworsten  
48 x 40 g blik - Coertjens 
art. 17693 van 14,19 nu 12,09

11.49Knakworst  
32 stuks - Coertjens 
art. 5848 van 11,58 nu 9,84

9.35
Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Ik ben Kelly uit Peer, 41 jaar, getrouwd met 
Ben en samen zijn we de fiere ouders van 
onze 2 lieve jongens Vinz en Xieme. Deze 
11-jarige tweeling weet onze vrije tijd wel 
in te palmen. Ik hou van shoppen, reizen, 
lachen, een gezellig avondje met vrienden 
of een leuk gezinsuitstapje. Voor een 
feestje ben ik ook graag van de partij. 

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik werk op de besteldienst. Met momenten 
soms wel een ‘hectische’ dienst, maar dat 
maakt het net zo uitdagend en boeiend. 
Ons takenpakket is zeer uitgebreid. Het 
belangrijkste onderdeel is het telefonisch 
onderhoud met onze klanten: aannemen 
bestellingen, vragen en klachten oplossen 
betreffende levering, producten, shop... 
Steeds proberen we hun zo goed, snel en 
vriendelijk mogelijk verder te helpen. Want 
als er te lang “lijnen” knipperen, beginnen 
we ons al onprettig te voelen. Verder 
ondersteunen we de vertegenwoordigers 
met het aanmaken van klantenfiches, 
offertes, bestelbonnen, statistieken mailen, 
dagrapporten verwerken... En ook met 
onze chauffeurs hebben we veel contact. 
Zij bellen ons dagelijks betreffende 
retours, leveringen, aanpassingen 
adressen en nog veel meer. Zo nemen 
we dus ook de administratieve kant van 
de retourverwerking, mailverwerking, 
raamcontracten en agendabeheer op ons. 

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik ben een Zonnetje sinds juli 2000. Het 
lijkt nog alsof het gisteren was. Ik kan wel 
zeggen dat ik toch al vele veranderingen 
en gebeurtenissen binnen Van Zon heb 
meegemaakt. Vaak met een lach, maar 
ook wel al eens met een traan. Eerst 
was dit onder het wakend oog van Pierre 
en Lizet, nu van Marion en Koen. Ik ben 
trouwens als vervanging voor Marion 
begonnen op de besteldienst, toen zij 
stilaan in bevallingsverlof ging van Nand. 
Wat vind je fijn aan je job?
Geen enkele dag is hetzelfde. Het is geen 
rustige administratieve job, de tijd vliegt 
voorbij. Ongeacht de drukte, moeten 
de meeste van onze taken ’s avonds 
afgevinkt zijn voor de leveringen van de 
dag erna goed te laten verlopen. Deze 
hectiek zorgt regelmatig voor een gezonde 
druk. Daarboven geeft het een enorme 
voldoening als we onze klanten tevreden 
kunnen maken. Dat is uiteraard het 
allerbelangrijkste waar we met heel ons 
team naar streven. 

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Een extra tip die ik jullie graag wil 
meegeven: indien mogelijk, hou 
klantnummer en artikelnummer(s) klaar. 
Op deze manier kunnen we jullie nóg 
sneller verder helpen. Want we weten 
maar al te goed dat jullie er druk inzitten. 
Samen sterk! 🧡

we are zonnetjes

Kelly Braekers
Verantwoordelijke besteldienst

Penne rigate  
5 kg - Valdigrano 
art. 41999 van 11,83 nu 10,47

9.95

Spaghetti fijn n°3 
5 kg - Valdigrano 
art. 554 van 12,11 nu 10,47

9.95

Spaghetti fijn n°1 
capellini 5 kg - Valdigrano 
art. 598 van 11,82 nu 10,47

9.95

Tagliatelle  
500 g - Valdigrano 
art. 634 van 2,06 nu 1,78

1.69

Spaghetti n°5  
5 kg - Valdigrano 
art. 645 van 12,01 nu 10,47

9.95

Penne rigate  
500 g - Valdigrano 
art. 884 van 1,28 nu 1,04

0.99
🧡
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Glace kalf  
1 kg - Maitre Cuisine 
art. 72605 van 16,10 nu 11,74

11.15 Fumet vis  
1 kg - Maitre Cuisine 
art. 72606 van 17,33 nu 12,62

11.99

Glace gevogelte  
1 kg - Maitre Cuisine 
art. 72607 van 16,09 nu 11,74

11.15 Glace lam  
1 kg - Maitre Cuisine 
art. 72608 van 17,72 nu 12,94

12.29 Glace kreeft  
1 kg - Maitre Cuisine 
art. 72609 van 17,95 nu 13,15

12.49

Jus kalf  
1 kg - Maitre Cuisine 
art. 72610 van 11,57 nu 8,41

7.99

Chilisaus zoet  
(kip) 740 ml 
art. 43753 van 2,63 nu 2,30

2.19
Indiase tikka  
masala saus  
1 liter - Golden Turtle Chef 
art. 44617 van 8,61 nu 7,36

6.99Japanse teriyakisaus  
1 liter - Golden Turtle Chef 
art. 54353 van 7,54 nu 6,62

6.29

Chilisaus  
1 liter - Gotan 
art. 21098 van 6,50 nu 5,25

4.99Sambal oelek  
750 g - Conimex 
art. 2620 van 6,88 nu 5,53

5.25
Paprika’s rood 
geroosterd  
500 ml - First State 
art. 29675 van 2,55 nu 2,09

1.99

nieuw nieuw nieuw

nieuwnieuwnieuw
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Sukiyaki saus  
250 ml - Kikkoman 
art. 30181 van 3,56 nu 2,89

2.75

Yakitori  
250 ml - Kikkoman 
art. 53000 van 3,77 nu 3,11

2.95 Sushi saus  
975 ml - Kikkoman 
art. 59273 van 11,94 nu 9,88

9.39

Sesam saus  
1 liter - Kikkoman 
art. 59274 van 10,48 nu 8,62

8.19Ponzu citrus soja saus  
1 liter - Kikkoman 
art. 59275 van 8,39 nu 6,94

6.59Sojasaus  
1 liter - Kikkoman 
art. 7223 van 6,58 nu 5,15

4.89

Chinese 
zwarte bonensaus  
1 liter - Golden Turtle Chef 
art. 44616 van 12,69 nu 10,52

9.99

Curry saus geel  
1 liter - Golden Turtle Chef 
art. 44618 van 8,92 nu 7,36

6.99 Satésaus  
1 liter - Golden Turtle Chef 
art. 62704 van 9,28 nu 7,78

7.39 Galbi BBQ saus  
1 liter - Golden Turtle Chef
art. 62705 van 10,42 nu 8,73

8.29

Citroengras  
gember saus  
1 liter - Golden Turtle Chef 
art. 62706 van 10,42 nu 8,73

8.29

Sojasaus  
250 ml - Kikkoman 
art. 70674 van 4,00 nu 3,10

2.95
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Culinaire room  
1 liter - Solo Professional
art. 16091 van 4,10 nu 3,67

3.49
Room classic 
kloppen en binden 1 liter 
Solo Professional
 art. 16092 van 4,92 nu 4,41

4.19 Margarine  
4 x 2,5 kg - Solo
art. 8379 van 60,03 nu 52,58

49.95

Room chanty duo 
1 liter - Risso
art. 66346 van 3,70 nu 2,89

2.75 Room chanty duo  
1 liter - Risso
art. 66347 van 3,70 nu 2,89

2.75 Margarine  
0,9 liter - Risso Evolution 
art. 66348 van 6,53 nu 5,10

4.85

Tomatenpulp  
basilicum/olijfolie 2,5 kg - Elvea 
art. 54081 van 5,93 nu 5,25

4.99Tomatenpuree  
dubbel 28/30% 4 x 70 g - Elvea 
art. 65566 van 3,31 nu 2,79

2.65

Spaghetti bolognaise  
550 g - Delimeal 

art. 11146 nu 4,01 

4 HALEN
3 BETALEN

dat is 2.85per stuk 

Kipfilet  
ovengebakken  
4 x 4 x 90 g - Volys Star 
art. 31946 van 15,30 nu 13,57

12.89

vers

/KG

Medaglioni  
asperges  
1 kg - Altoni 
art. 58364 van 15,48 nu 13,32

12.65

vers
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MINHOTA
Productinspiratie

De Minhota is ontstaan in de 
voormalige provincie Minho 
in het noorden van Portugal 
-waarvan de naam is afgeleid- 
en meer bepaald in het 
noordelijke deel daarvan, nu 
bekend als het district Viana do 
Castelo. 

N  O  S  A    T  E  R  R A

MINHOTA

SELECTED BY 

CARMANS

In het verleden waren deze runderen afwisselend bekend als Minhota of als Galega, 
of met beide namen. Het ras was wijdverbreid en talrijk; in het midden van de 
negentiende eeuw telde het ongeveer 65.000 stuks en vormde het circa 50% van al het 
vee in Minho. Tegen 1940 was het aantal gedaald tot ongeveer 9.500. Het ras kreeg 
formele erkenning als Galega in 1996. In dat jaar werd  een rasvereniging opgericht, de 
Associação Portuguesa dos Criadores de Bovinos da Raça Minhota en in 1997 volgde 
een stamboek. In 2002 werd de naam van het ras veranderd in Minhota om het beter te 
kunnen onderscheiden van het Spaanse Rubia Gallega-ras uit Galicië.

In 2016 werd Minhota voornamelijk verspreid in 
de voormalige provincie Entre-Douro-e-Minho, de 
moderne districten Viana do Castelo en Braga. Het 
bereik strekt zich uit tot in de districten Porto en Vila 
Real, respectievelijk in de voormalige provincies Douro 
Litoral en Trás-os-Montes e Alto Douro. De Minhota ligt 
genetisch dicht bij de Ramo Grande van de Azoren en 
heeft mogelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
Arouquesa  en de Marinhoa van Portugal en de Caracu 
van Brazilië.
Dit runderras is dus voornamelijk terug te vinden in het 
noorden van Portugal, waar ze vrij kunnen grazen in de 
heuvelachtige graslanden welke rijk aan kruiden zijn.

Vroeger werden ze ingezet in de landbouw voor hun 
kracht, vandaag de dag zijn er nog enkele vissersboeren 
die de dieren gebruiken om hun karren voort te trekken 
op het strand.

Zijn musculatuur wordt eveneens 
gewaardeerd in de vleesproductie. 
De kalveren hebben en zeer groot 
groeivermogen dankzij de voedzame 
melk van de moeder.
De Portugese Minhota geeft lekker en 
gemarmerd vlees, geliefd door kenners. 
De sappigheid en malsheid zullen u 
zeker kunnen bekoren!

Voor onze klanten selecteren we 
de beste stukken van de hoogste 
kwaliteit.

14 15FOLDER - april FOLDER - april



BUTCHER’S CHOICE
Dit Portugees ras is het kleine,  
minder bekende broertje van de 
Rubia Gallega. Licht gemarmerd 
en zeer smaakvol vlees. 

Ken Marchal 
Sales Manager

Minhota Cote a l’os 
vacuum - ca. 1 kg - Portugal
art. 68793 nu 31,57

29.99
Per kg
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Pure rundsburger van Australische Angus

Angus pure rundsburger 
apart ingevroren - 48 x 90 g - Australië
art. 52708 nu 57,88

54.99
Per st

Angus pure rundsburger 
apart ingevroren - 4 x 90 g - Australië
art. 72324 nu 5,25

4.99
Per st

In huis gemaakte verse 
paprika-worst

BBQ-worst vers 
atmosferisch verpakt - 15 x ca. 125 g - België
art. 35452 nu 7,36

6.99
Per kg

BBQ-worst vers 
atmosferisch verpakt - op maat - België
art. 57817 nu 7,57

7.19
Per kg

Italiaans gehakt 
atmosferisch verpakt - ca. 3 kg - België
art. 33549 nu 5,78

5.49
Per kg

Souvlaki varken 
atmosferisch verpakt - 20 x ca. 80 g - België
art. 35120 nu 12,62

11.99
Per kg

Souvlaki varken 
atmosferisch verpakt - op maat - België
art. 62007 nu 12,83

12.19
Per kg

Pulled pork met saus 
apart ingevroren - 20 x 150 g - Spanje
art. 61202 nu 25,46

24.19
Per st

Gegaard en  
versneden

Kalfs kip kebab 
ingevroren - 2 kg - Nederland
art. 70432 nu 14,73

13.99
Per st

Kant en klaar in handige porties,  
opwarmen en serveren
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Grasgevoerd Frans ras, een van 
de oudste vleesrassen uit Europa

Charolais entrecote 
vacuum - ca. 3 kg - Frankrijk
art. 39621 nu 18,31

17.39
Per kg

T-bone steak 
ingevroren - ca. 500 g - Europa
art. 40989 nu 24,20

22.99
Per kg

Het ultieme caveman stuk, 
de flintstone-steak. Low 
and slow garing

Holstein Beefhammer 
vacuum - ca. 3 kg - Europa
art. 45699 nu 9,46

8.99
Per kg

Carpaccio runds 
apart ingevroren - 20 x 70 g - Frankrijk
art. 53279 nu 36,83

34.99
Per st

Arrosticini Lams 
apart ingevroren - 100 x 21 g - Italië
art. 63908 nu 33,67

31.99
Per st

Uitgesneden ribbenvlees van pata 
negra, traag garen en vervolgens 
grillen voor sappig en smaakvol 
varkensvlees

Iberico ribfingers 
ca. 1,2 kg - Spanje
art. 61637 nu 14,41

13.69
Per kg

Van het merk 
Jean Routhieau, 
topkwaliteit 
versneden van 
hele filet anvers

Handgestoken mini-satés recht uit Italië,  
de beroemde “stokjes”

NIEUW
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Spekblokjes 
gerookt grof 
vacuum - 1 kg - België
art. 37671 nu 8,94

8.49
Per kg

Ontvette natuurham ½ 
vacuum - ca. 3 kg - België
art. 37596 nu 8,94

8.49
Per kg

Breydel Nootham 
vacuum - ca. 1,2 kg - België
art. 38144 nu 9,99

9.49
Per kg

Gehaktballen gegaard 
atmosferisch verpakt 
30 x ca. 50 g - België
art. 40772 nu 7,36

6.99
Per kg

Duroc ham 
atmosferisch verpakt  
100 g - Spanje
art. 63540 nu 2,20

2.09
Per st

Iberico hamblok 
vacuum - ca. 2 kg 
Spanje
art. 41643 nu 37,88

35.99
Per kg

Pikante salami uit Calabrië, gekruid  
met paprika,rode pepers en venkelzaad

Ventricina piccante 
vacuum - ca. 1,8 kg 
Italië
art. 45322 nu 14,73

13.99
Per kg

Villani Abruzesse 
bakzak verpakt  
ca. 300 g - Italië
art. 37702 nu 27,36

25.99
Per kg

SUPERDEAL!

Salami ½ 
vacuum 1,5 kg 
België
art. 55049 nu 8,41

7.99
Per kg

Gekruid en gegaard noothammetje 
van eigen bodem

Cebo-kwaliteit, mooie 
lichtgemarmerde 
gedroogde ham

Kleine salami gemaakt met 
varkensvlees, witte wijn, gemalen 
witte peper en grove zwarte peper

Spaanse gedroogde jamon  
van Duroc kwaliteitsvarkens
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FISHERMAN’S CHOICE
Verse zalmfilet gesneden uit een Noorse zalm van 
4-5 kg. Zalm is een vette vissoort met een stevige 
structuur. 

Volgende bereidingen zijn mogelijk: bakken, grillen, 
roken of pocheren. Bij bakken en grillen wordt 
zalmfilet met vel aanbevolen. 

Jolien Adams   
Verantwoordelijke koeling Kampenhout

Per kg

vers

dagprijs -10% 

gedurende de folderperiode

Zalmfilet
met vel 

Map* verpakt ± 250 g pp/kg
art. 69765  

Map verpakt ± 1 kg pp/kg 
art. 57997  

 
Vacuum verpakt portie op maat pp/kg 
art. 71948 

 
Bulk verpakt portie op maat pp/kg 
art. 71947 

 
Bulk verpakt pp/kg 
art. 71945 

*Verpakking onder beschermde atmosfeer
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Scampi Black Tiger  
gepeld 16/20 real count  
1 kg diepvries
Fisker Premium 
art. 57888 van 17,07 nu 15,15

14.39

Zeebarbeel  
1 kg diepvries - Fisker Original 
art. 57950 van 11,12 nu 10,30

9.79 Zalmforel  
portie 4 x 150 g diepvries 
art. 66876 van 13,12 nu 11,04

10.49
Schartongrolletjes  
40/60 1 kg diepvries  
Fisker Original 
art. 71837 van 6,38 nu 5,74

5.45

Kibbeling  
1 kg - Royal Greenland 
art. 25637 van 9,35 nu 8,09

7.69

Alaska koolvis 
gepaneerd  
10 x 150 g
Royal Greenland
art. 26805 van 12,69 nu 10,94

10.39
Alaska visburger  
50 x 100 g
Royal Greenland 
art. 34945 van 36,57 nu 33,57

31.89

Garnaalkroket  
24 x 65 g - Qalita 
art. 48879 van 35,34 nu 31,00

29.45 Garnaalkroket 32%  
18 x 80 g - Qalita 
art. 56145 van 33,30 nu 29,21

27.75

Info, beschikbaarheid en 
advies:

Hans Willekens
Verantwoordelijke vis
vis@vanzon.be

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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In samenwerking met:

Het resultaat? De chefs van vandaag hebben nog meer aandacht voor specifieke voedingsbehoeften 
en -wensen. Steeds meer mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om veganistisch te leven en te eten. 
Zo ontdekken chefs nieuwe technieken die hun gerechten naar een nog hoger niveau tillen. 
Ze hechten meer belang aan de herkomst en de voedingswaarden van hun ingrediënten, en ze 
kiezen steeds vaker voor duurzaam geproduceerde of geteelde producten.

Knorr evolueert met jou mee. Van Knorr ‘een handige hulp in de keuken’ naar Knorr Professional 
‘producten die chefs helpen groeien’. Knorr Professional helpt chefs om te bouwen aan een betere 
toekomst en van hen trendsetters te maken.

De kleine keuzes die jij maakt hebben een grote impact op de toekomst van voeding. Met het 
vernieuwde Knorr Professional wil Knorr bijdragen aan het succes van jou keuken en het welzijn 
van onze planeet.

EEN BOUILLON 
VOOR ELK GERECHT

Product inspiratie

Heerlijke gerechten vertrekken van een goede 
basis. We ontwikkelden ons assortiment 
bouillons dan ook speciaal voor professionele 
chefs. Zo ben je zeker van een constante 
kwaliteit en rijke smaak, in verschillende 
texturen, afgestemd op al je wensen.

In ons assortiment bouillons zit 
alles wat chefs nodig hebben   

• De perfecte basis voor alle soorten 
gerechten 

• Een gamma dat je helpt bij 
allergenenbeheer 

• Verschillende texturen, afgestemd op alle 
soorten bereidingen

• Bouillons die gemakkelijk oplossen
• Verschillende formaten, afgestemd op al je 

wensen

KNORR PROFESSIONAL MAAKT HET VERSCHIL.

De culinaire wereld evolueert voortdurend. De nieuwe generatie chefs is 
zich nog bewuster van wat er zich in de samenleving afspeelt. Ze gaan 
beseffen dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen, door de juiste keuzes 
te maken in de keuken. 

Voor elk gerecht en toepassing de 
gepaste bouillon
Ontdek via deze QR-code de bouillon-
tool van Knorr en vindt de ideale match 
voor elke toepassing.

Groentebouillon 
pasta 
1,5 kg - Knorr 1-2-3 
art. 21165 van 23,73 nu 19,95

18.95Hollandaise saus 
1,22 kg - Knorr 1-2-3 
art. 46921 van 22,22 nu 18,47

17.55
Demi-glacesaus  
poeder 
1,475 kg - Knorr 
art. 8711 van 20,69 nu 17,84

16.95
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Italien kruiden  
130 g - Isfi 
art. 56795 van 2,69 nu 2,47

2.35

Curry poeder madras  
450 g - Isfi 
art. 9786 van 7,72 nu 7,00

6.65

Pili-pili
hele pili pili 180 g - Isfi 
art. 9819 van 6,59 nu 6,05

5.75

Specerijenzout 
1150 g - Isfi 
art. 9829 van 7,27 nu 6,68

6.35

Currysaus  
1,4 kg - Knorr 
art. 17245 van 25,23 nu 21,00

19.95

Roux bruine  
1 kg - Knorr 
art. 292 van 10,21 nu 8,41

7.99 Kerrie puree  
750 g - Knorr Professional
art. 34928 van 14,43 nu 12,58

11.95 Paprika puree  
750 g - Knorr Professional
art. 34931 van 14,67 nu 12,58

11.95

Primerba knoflook 
340 g pet - Knorr 
art. 9352 van 12,36 nu 10,52

9.99
Primerba  
bouquet all Italiana  
340 g pet - Knorr 
art. 9369 van 12,63 nu 10,52

9.99

SUPER
DEAL!

Peper wit muntok  
gemalen 550 g - Isfi  

art. 9813 van 20,10 nu 15,32

14.55
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Kappertjes  
surfines 720 g - Avila  
art. 55751 van 5,26 nu 4,68

4.45 Kappertjes  
non pareil 720 g - Avila 
art. 55752 van 5,54 nu 4,89

4.65

Minute bloemkool  
groot 2,5 kg - Bonduelle 
art. 2425 van 7,15 nu 6,09

5.79 Minute bloemkool  
klein 2,5 kg - Bonduelle 
art. 2426 van 7,45 nu 6,30

5.99

Minute  
groentemacedoine  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2430 van 5,78 nu 4,89

4.65 Minute spruitjes  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2438 van 6,49 nu 5,57

5.29

Minute worteltjes  
extra fijn 2,5 kg - Bonduelle 
art. 2439 van 5,16 nu 4,41

4.19Minute wortelstaafjes  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2440 van 4,33 nu 3,67

3.49

Minute erwten  
extra fijn 2,5 kg - Bonduelle 
art. 2428 van 7,70 nu 6,58

6.25

Rode biet spekjes 
1 kg - Ardo 
art. 69972 van 6,14 nu 5,15

4.89

Falafel  
1 kg - Ardo 
art. 70129 van 6,99 nu 5,88

5.59

Minute boterboontjes  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2424 van 6,61 nu 5,67

5.39
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Basilicum  
geknipt 200 g 
art. 31643 nu 5,00

4.75

Dille  
schaal 50 g 
art. 41231 nu 1,95

1.85Tijm  
schaal 50 g 
art. 41238 nu 1,95

1.85 Koriander 
schaal 50 g 
art. 41316 nu 1,95

1.85

Slamix  
favorietmix 200 g 
art. 63256 nu 3,78

3.59 Ajuinschijfjes  
rood 500 g 
art. 65498 nu 2,52

2.39 Verse vijgen  
schaaltje 8 stuks 
art. 66340 nu 7,15

6.79

Minute sperziebonen 
extra fijn 2,5 kg - Bonduelle 
art. 2431 van 11,44 nu 9,74

9.25Minute schorseneren  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 2437 van 9,89 nu 8,41

7.99 Minute broccoli  
2,5 kg - Bonduelle 
art. 8759 van 11,15 nu 9,46

8.99

Muntblad  
200 g 
art. 32240 nu 5,00

4.75 Eetbare bloemen 
diverse verpakt 
art. 51219 nu 4,68

4.45
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FUSION FOODSHARING PLATES
Culinaire inspiratie

CHICKEN PLATE 

• 4 kippenboutjes piri piri  (46013)
• 4 el Go Tan Thai koriander woksaus (43649)
• zwarte sesamzaadjes (57031)
• 4 kleine kipsouflaki’s (43328)
• 400 g satay sauce Golden Turtle  (62704)
• 100 ml kokosmelk (45526)
• 4 el geroosterde uitjes (51025)
• enkele pinda’s Tom Jum (51205)
• atsina cress (41250)
• 400 g kippengehakt (33575)
• 2 tenen look (53343)
• ½ chilipeper (40013)
• 2 cm verse gember (32266)
• enkele takken koriander (41316)
• 200 g pulled chicken (52926)
• 100 ml Mexican red sauce (60198)
• enkele jalapeño’s (50662)
• 120 ml Griekse yoghurt (54253)
• 4 kleine tortilla’s 8 cm (62080)
• 8 st Gyosa ‘kimchi & chicken’ (71312)
• sweet chilisaus Heinz (67215)
• 4 verse kippenvleugels (37058)
• 4 el Bresc honing-thijm (66003)

Ingrediënten (4 personen)

1 Meng de woksaus onder de kippenboutjes en 
strooi er wat zwarte sesamzaadjes over. Bak ze 
af in de oven. De woksaus en de sesamzaadjes 
zullen een mooie coating vormen. 2 Bak of grill de 
kipsouflaki’s. Meng de satay sauce met kokosmelk 
en laat even doorwarmen. Dresseer de souflaki’s 
met de pindasaus en werk af met geroosterde 
uitjes, Tom Jum pinda’s enkele blaadjes atsina 
cress. 3 Meng het kippengehakt met geplette look, 
fijngesneden chilipeper, fijngesneden gember 
en fijngesneden koriander. Rol het in hapklare 
balletjes en bak ze in neutrale olie. Serveer ze 
met enkele limoenpartjes. 4 Verwarm de pulled 
chicken met de Mexican red sauce. Vul de tortilla’s 
met de pulled chicken tot een kleine taco. Werk 
ze verder af met Griekse yoghurt, chilipeper en 
enkele ringetjes pijpajuin. 5 Bak de Gyosa ’kimchi 
& chicken’ in een pan met neutrale olie mooi 
goudbruin. Zet ze nog kort in een hete oven zodat 
ze mooi crispy worden. Serveer ze met sweet chili 
sauce. 6 Wrijf de kippenvleugels goed in met de 
honing-thijm marinade. Bak ze af in een oven van 
190°C gedurende 15 minuutjes. 

Bereiding

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

Oriëntal 
chicken dots

Indian 
Chicken sateh

Thai  
chickenballs

Mexican Pulled 
chicken taco

Gyosa  
‘Kimchi & chicken’

Honey style 
chicken wings
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Pulpo 
con aioli  

Tapa toast 
garnaalkroket 
met tartaar 

Scampi  
‘Thai style’ 

Haringhapjes in 
cherry marinade 

Papadum met 
zeebarbeel, gember en 

wakame 

Langoustines 
met  Chartreuse 
saffraancocktail 

FISH PLATE 

• 2 gegaarde octopustentakels (57985)
• 1 citroengras (34535)
• look gehakt (45562)
• 100 ml aioli (64168)
• 4 sneden rustiek stokbrood volkoren (68728)
• 4 garnaalkroketten 32% Qalita (56145)
• tartaar Pauwels (62969)
• kervel (4013)
• 8 scampi’s EP 13/15 BT (57848)
• 4 limoenen (3934)
• 2 el rietsuiker (19406)
• 2 chilipepers (40013)
• 2 cm verse gember (32266)
• 2 tenen Look (53343)
• fish saus (68501)
• 200 g haringhapjes met cherry marinade (57915)
• mosterd-dilledressing Hero (69021)
• verse dille (41231)
• 4 zeebarbeel filets (57950)
• 40 g wakame (52832)
• 4 kl zalmeitjes (70331)
• pappadums (64237)
• enkele takken koriander (41316)
• 8 langoustines 4/7 (57968) 
• 100 ml mayonaise (7624)
• 50 ml tomatenketchup Zeinsner (1648)
• enkele saffraandraadjes (21949) 
• 20 ml Chartreuse groen (70640)

Ingrediënten (4 personen)

1 De gekookte octopustentakels versnijden en 
krachtig grillen met citroengras, look, peper en 
zout. Dresseren met limoen, pijpajuin en aioli. 
2 Het stokbrood versnijden schuine sneden. 
Krokant bakken in olijfolie aan beide kanten. De 
garnaalkroketen bakken gedurende 8 minuten 
op 170°C. De kroketten dresseren op een toast 
met een prikker. Tartaar aanbrengen en afwerken 
met kervel. 3 Maak een Thaise marinade/saus 
met limoensap, rietsuiker, fish saus, look, gember 
en chilipeper. Pel de scampi’s maar laat het 
staartstukje eraan. Bak ze kort en krachtig zodat ze 
mooi sappig blijven. Laat ze meteen afkoelen in de 
marinade. Gebruik de marinade ook als dipsaus. 
4 Plaats de haringhapjes in een weckpot of een 
andere leuke glazen pot. Werk ze af met enkele 
dille takjes. Plaats de mosterd-dilledressing erbij 
als dipsaus. 5 Kruid de zeebarbeelfilets met peper 
en zout gaar ze op een beetje olijfolie in een oven 
van 190°C. Bak de pappadums in een pan met 
een ruime hoeveelheid neutrale olie. Dresseer de 
visfilets op gebroken pappadums en werk verder 
af met wakamesalade en zalmeitjes. 6 Breng de 
langoustines in zijn geheel aan de kook in een 
bouillon. Als het kookpunt wordt bereikt laat je 
ze afkoelen in de jus. Meng mayonaise, ketchup, 
saffraan en een scheutje groene Chartreuse tot 
een heerlijke dipsaus voor de langoustines.

Bereiding
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FUSION FOODSHARING PLATES
Culinaire inspiratie

MEAT PLATE 

• 400 g rundsgehakt (33501)
• 1 kl look Primerba (9352) 
• komijn gemalen (6399)
• korianderzaad gemalen (7414)
• enkele takken koriander (41316)
• 200 g Griekse yoghurt (54253)
• 200 g houmous (63115)
• verse munt (41233)
• 4 snedes Alpenbrood Pastridor (54605)
• 200 g NY Pastrami (70705)
• truffelmayonaise Pauwels  (60307)
• 4 el sweet pickle relish (60194)
• gepofte boekweit (60365)
• American mosterd (68561)
• 2 Griekse wildzwijn jagerworsten (54923)
• classic BBQ saus om te lakken (48929)
• atsina cress (41250)
• 4 st PUR burger Australische Black  

Angus 90 g (52708)
• bio mini Hamburgerbun (71777)
• 4 kl ajuin konfijt Ardeens (41171)
• pepersaus Pauwels (57064)
• rucola (51947)
• 4 plakjes gegrilde courgette Bonduelle (4574)
• 1 st voorgegaarde ribben  

(Frying Dutchman) (60596)
• 150 ml Sticky Korean BBQ sauce (59312)
• 2 el geroosterde uitjes (51025)
• ½ rode ajuin (3955)
• 1 pijpajuin (3954)
• 4 sneden rustiek stokbrood volkoren 

Pastridor (68728)
• 1 plantje waterkers (3998) 
• Cheddar cheese sauce (70574)
• Minotha entrecote (69824)
• 2 el Bull’s eye steakhouse (62724)

Ingrediënten (4 personen)

1 Meng het rundsgehakt met look, peper, zout, 
komijn, gemalen koriander en fijn gesneden verse 
koriander. Bak de balletjes in olijfolie en serveer ze 
met houmous, yoghurt, verse munt en koriander.
2 Snij het brood en bak het krokant in olijfolie. 
Besmeer met truffelmayo en beleg ze met 
pastrami. Werk verder af met sweet pickle relish, 
American mosterd, gepofte boekweit en enkele 
kervelpluksels. 3 Snij de worsten in gelijke stukken 
en bak ze even kort in de pan. Lak ze met de BBQ 
saus en laat ze verder karamelliseren in de oven. 
Werk ze af met enkele blaadjes atsina cress. 4 Bak 
de burgertjes in olijfolie. Snij de bio hamburgerbuns 
in 2 en korst ze even aan in de pan waarin de 
burgertjes gebakken zijn. Bouw het broodje op met 
pepersaus, een warme burger, gegrilde courgette, 
Ardeense uienconfituur en rucola. 5 Snij de 
voorgegaarde ribbetjes door tussen de beentjes. 
Lak ze rondom rond met de sticky Korean BBQ 
saus. Warm ze op in de oven en werk verder af 
met geroosterde uitjes, versnipperde rode ajuin en 
pijpajuin.

Bereiding

Köfte balls met 
yoghurt en 

houmous 

NY Pastrami 
sandwich 

Griekse wildzwijn 
jagerworst BBQ style 

Australian Angus 
mini burger 

Sticky 
Korean ribs 

Philly cheese 
steak toast
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VEGGIE PLATE 

• groentenballetjes (Vega Mix) (63172)
• burger relish Remia (60373)
• molenaarsbrood meergranen Pastridor (54731)
• vegan mortadella natuur 
• zwarte olijf tappenade (51853)
• groene look olijven (58282)
• kaasstengels (jonge kaas) (1230)
• kaasstengels (sweet chili) (51810)
• Yakitori saus (69130)
• mini wortelen (41727)
• broccoli (3964)
• baby venkel (38432)
• zoete aardappel (37532)
• tempuramix (61636)
• pilsbier 
• ijsblokjes 
• sweet bite tapenade (51856)
• kikkererwten (59823)
• zonnebloempitten (66639)
• spinazie (31587)
• look gehakt Bresc (45562)
• olijfolie (52291)
• gemalen koriander (7414)
• gemalen komijn (6399)
• tahini (64940)
• boekweitbloem (18468)
• limoen (3934)
• guacamole (60202)
• bio Waldcorn breekbroodjes (71643)
• Mega Yeeros meatless balls (67056)
• Heks’nKaas (61191)
• dille (41231)

Ingrediënten (4 personen)

1 Bak een assortiment van de vegamix balletjes in 
de friteuse. Serveer ze met burgerrelish. 
2 Snij mooie stukken van het molenaarsbrood 
en toast ze in de oven. Besmeer ze met de 
olijf tapenade. Beleg verder met een rolletje 
vegan mortadella, een lookolijf en een blaadje 
spinazie. 3 Bak de kaasstengels in de friteuse en 
serveer ze met Yakitorisaus. Werk af met enkele 
blaadjes bladpeterselie. 4 Maak de groentjes 
schoon en blancheer ze kort in gezouten water. 
Maak een tempurabeslag met een standaard 
pilsbier en de kant en klare tempuramix. Mix 
beide ingrediënten tot een semi vloeibaar deegje 
(iets dikker dan pannenkoekendeeg). Hou het 
beslag koud met ijsblokjes. Haal de groentjes 
erdoor en frituur ze tot ze mooi goudbruin zijn. 
Serveer met sweet bite tapenade. 5 Meng de 
kikkererwten, zonnebloempitten, spinazie, look, 
olijfolie, koriander, komijn, tahini boekweitbloem 
en limoensap in een keukenrobot tot een stevig 
deegje. Vorm er burgertjes van en bak ze in 
olijfolie. Stel de burgers samen tussen het 
waldcornbrood met guacamole en verse koriander. 
6 Bak de veggie meatballs in de oven en serveer 
ze met Heks’nKaas en enkele verse takjes dille.

Bereiding

Groentenballetjes 
met relish 

Vegan Italian 
mortadella toast 

Crispy 
kaasstengels 

Tempura 
veggies 

Booster’veggie’burger 
met guacamole

Veggie Meatballs met 
Heks’nKaas
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• 1 stuk Pastridor Naanta 
pocket bread

• 90 g gegaarde kip
• 10 g curry pasta
• 5 g gehakte peterselie
• 10 ml Kokosmelk
• 15 g ijsbergsla
• 10 g maïs

Ingrediënten

1 Warm de Naanta 4 min op in de oven op 
200°C (grill of bakplaat) en laat deze afkoelen. 
2 Snij de gegaarde kip in fijne reepjes.  
3 Warm de kokosmelk op samen met de 
curry-pasta en laat deze zachtjes inkoken. 
4 Snij de icebergsla grof fijn en warm de kip 
en de maïs op. 5 Smeer een gedeelte van de 
curry-pastasaus in de Naanta Pocket Bread. 
6 Dresseer hierin de kip, de ijsbergsla en de 
maïs en werk de Naanta af met de gehakte 
peterselie en de rest van de currysaus.

Bereiding

NAANTA POCKET BREAD

Sandwino chili bun  
22 x 130 g - Pastridor 1847 
art. 28658 van 18,84 nu 15,00

14.25

Sandwino sun bun  
22 x 130 g - Pastridor 1848 
art. 28659 van 18,84 nu 15,00

14.25 Sandwino prokorn 
22 x 130 g - Pastridor 2587 
art. 54600 van 18,67 nu 15,00

14.25

Naanta wit 
tarwebroodje  
30 x 80 g 
Pastridor 221748 
art. 72680 

van 18,54 nu 15,00
14.25

Flaguette  
Meergranen  
28 x 100 g
Banquet D’or B831 
art. 53438 van 16,10 nu 12,62

11.99
Fossette  
33 x 100 g
Banquet D’or B399 
art. 71661 van 18,49 nu 14,52

13.79

Sandwino herb bun  
22 x 130 g - Pastridor 1849 
art. 28657 van 18,84 nu 15,00

14.25
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Mascarpone kuipje 
500 g - Galbani 
art. 2227 van 4,40 nu 3,46

3.29

Gorgonzola ⅛ 
Galbani 
art. 23715 van 16,10 nu 13,57

12.89

Mozzarella sneden 
500 g - Galbani 
art. 24448 van 5,36 nu 4,83

4.59 Gemalen parmesan  
1 kg - Galbani 
art. 54941 van 13,17 nu 11,04

10.49

Crème Camembert  
2 kg - Président 
art. 71794 van 23,21 nu 20,79

19.75 Crème Brie  
2 kg - Président 
art. 71795 van 23,37 nu 21,00

19.95

Partypuntjes  
Gouda jong belegen  
175 g - Vergeer 
art. 72646 van 2,68 nu 2,41

2.29
Partypuntjes 
Gouda komijn  
175 g - Vergeer 
art. 72648 van 3,03 nu 2,73

2.59

SUPER
DEAL!

Kaasschijven 48+ 
 10 x 10 cm 400 g - Selecta  

art. 26951 van 3,70 nu 3,15

2.99Partypuntjes  
Gouda extra oud  
175 g - Vergeer 
art. 72647 van 3,30 nu 2,94

2.79
Partypuntjes  
Gouda met sambal  
175 g - Vergeer 
art. 72649 van 3,13 nu 2,83

2.69

/KG
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SEIZOENSKAZEN VS BURGERS 

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

Kaas mag niet ontbreken in een premium burger. Naast de gekende cheddar kaas die regelmatig in 
overvloed aanwezig is zijn er nog tal van mogelijkheden om de smaak van je burger te accentueren.  
Wij hebben 4 suggestieburgers gecreëerd  in combinatie met verfijnde kazen.

Ingrediënten: Ontkorste Brugge Oud

MUSHROOM DELUXE

Kaasspecial

• black pepper hamburgerbun (58428)
• truffel mayonaise (60307)
• waterkers (3998)
• gebakken chii take (48347)
• sweet pickle relish (60194)
• Irish prime smoked sea salt burger 150 g 

(61782)
• ontkorste Brugge oud (53059)
• geroosterde uitjes (51025)
• Heinz ketchup (31387)

Een heerlijk pittige Belgische kaas 
gemaakt van gepasteuriseerde 
koemelk (weide melk). Door zijn 
krachtige smaak is hij perfect te 
combineren met smaken van truffel 
en boschampigons. Met zijn ontkorste 
sneden is hij gemakkelijk te gebruiken 
voor o.a. burgers en broodjes.

Brugge Oud  
12 sneetjes ontkorst 400 g 
art. 53059 van 8,59 nu 7,53

7.15
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• Skyr hamburgerbun (59250)
• tartaar Pauwels (62969)
• US Grainfed burger 150 g (55271)
• Italiaanse peterselie (29583)
• zongedroogde tomaatjes (42000)
• gepelde scampi 16/20 (gebakken) (59890)
• rode ajuin (3955)
• Brugge apero rode kruiden (72467) 
• burger relish Remia (60373)

Ingrediënten:
Deze heerlijke Bruggekaas gemaakt van gepasteuriseerde koemelk leent 
zich voor verschillende toepassingen. In blokjes voor het aperitief, maar 
ook in sneetjes voor leuke burgers of broodjes. De toevoeging van de rode 
zuiderse kruiden geeft de typische pittige smaak van Bruggekaas een 
extra dementie. In deze Surf & Turf burger blenden deze smaken mooi met 
een combinatie van rundsvlees, scampi en de kruidige burger relish.

Brugge apero rode kruiden 

SURF & TURF BURGER

Brugge apero 
rode kruiden  
± 2,5 kg 
art. 72467 van 15,41 nu 14,05

13.35
/KG
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SEIZOENSKAZEN VS BURGERS 
Kaasspecial

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

• Steakhouse hamburgerbun (58431)
• pepersaus Pauwels (57064)
• lamsburger vers 125 g (39575)
• gegaarde rode biet (in schijfjes) (16045)
• verse geitenkaas (72466)
• prei scheuten (29311)
• rucola (51947)
• geroosterde uitjes (51025)
• Ardeense uien konfijt (41171)

Ingrediënten:
Deze kleine verse geitenkaasjes gemaakt van gepasteuriseerde geitenmelk 
zijn heel gebruiksvriendelijk en lenen zich voor vele toepassingen. Door hun 
kleine omvang zijn ze speels te dresseren in een slaatje of zoals hier ook 
gemakkelijk te verwerken in een burger. Ze zijn veel frisser van smaak dan 
gerijpte geitenkazen. Hierdoor combineren ze mooi met de aardse smaken 
van de rode biet, de typische smaak van lamsvlees en het zoete van de 
Ardeense uienkonfijt.

Verse geitenkaas

SWEET LAMB BURGER

Verse geitenkaas 
20 x 20 g 
art. 72466 van 6,54 nu 6,05

5.75
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• Spanish hamburgerbun (66056)
• aioli (64168)
• PUR Aus black angus burger 180 g (71233)
• serranoham (63541)
• Atlantische alamix (29542)
• chorizo (63542)
• rode ajuin in ringetjes (3955)
• Antwerps Pikantje (72694)
• gegrilde courgette Bonduelle (4574)
• paprika tappenade Bresc (45966)

Ingrediënten:
Het Antwerps Pikantje heeft door zijn rijpingstijd van 5 weken een zeer 
romige en aromatische smaak. De kaas wordt omhuld door pikante kruiden 
die ervoor zorgen dat de kruidige en pittige smaak tot in het hart van de 
kaas dringt. Tip! Pobeer zeker eens een Antwerps Pikantje in combinatie 
met een lekkere trappist.

Antwerps Pikantje 

SPANISH BURGER 

Antwerps pikantje 
± 2 kg 
art. 72694 van 23,77 nu 21,63

20.55
/KG
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Ansjovisfilets  
1 kg - Seaway 
art. 12531 van 10,49 nu 9,11

8.65Ansjovisfilets oriental  
1 kg - Seaway 
art. 12532 van 10,49 nu 9,11

8.65 Ansjovisspiesjes 
1 kg - Seaway 
art. 12537 van 12,68 nu 11,00

10.45

Italiaanse ham 
gesneden 250 g (crudo) 
art. 19887 van 6,89 nu 6,09

5.79Kaasblokjes  
jong 500 g - Selecta 
art. 30537 van 6,15 nu 5,53

5.25

Antipasto  
degustatieschotel  
150 g 
art. 44556 van 4,92 nu 4,52

4.29
Tapasbord 
voorgesneden serrano, 
chorizo en lomo 150 g 
art. 64697 van 2,82 nu 2,52

2.39

Buchette mini 
(aperitiefstickjes) 
pur porc 480 g 
art. 66860 van 12,58 nu 11,15

10.59

Aperomix  
24 stuks 520 g 
Traiteur Pierrot 
art. 53627 van 16,19 nu 14,37

13.65
Aperitiefhapjes 
15 stuks 365 g 
Traiteur Pierrot 
art. 18443 van 12,93 nu 11,57

10.99Mini-worstenbroodje 
12 stuks - Traiteur Pierrot 
art. 31269 van 8,54 nu 7,36

6.99

Aperoschotel  
kaas/salami 260 g 
art. 49899 van 6,04 nu 5,25

4.99

versversvers
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Aïoli  
220 g - Lisimo 
art. 72611 van 2,24 nu 1,67

1.59
Aïoli zwart  
op basis van gefermenteerde look 
220 g - Lisimo 
art. 72612 van 3,72 nu 2,73

2.59

Pesto basilicum  
250 g - Lisimo 
art. 72613 van 4,29 nu 3,15

2.99 Pesto noten  
250 g - Lisimo 
art. 72614 van 4,26 nu 3,15

2.99 Pesto rucola  
250 g - Lisimo 
art. 72615 van 4,18 nu 3,15

2.99

Tapenade truffel  
250 g - Lisimo 
art. 72616 van 5,44 nu 3,99

3.79

Tapenade zeewier 
250 g - Lisimo 
art. 72617 van 4,57 nu 3,36

3.19

Salamiblokjes  
gesneden 500 g  
Traiteur Pierrot 
art. 58302 van 7,54 nu 6,62

6.29
Croc sec  
(mini worstjes) 500 g  
Traiteur Pierrot 
art. 58303 van 9,85 nu 8,73

8.29

Apero dipper  
naturel driehoek  
300 stuks 800 g 
art. 62973 van 15,28 nu 13,74

13.05
Borrelnoten  
quality mix  
4,5 kg - Qalita 
art. 17613 van 26,61 nu 24,16

22.95
Noten  
gezondheidsmix 
1,3 kg - Qalita
art. 51546 van 17,07 nu 15,74

14.95

nieuw

nieuw nieuw nieuw

nieuwnieuwnieuw
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SUPER
DEAL!

Surimi salade   
1 kg - Van Zon     

art. 8578 van 9,39 nu 6,47

6.15

Kip curry salade  
1 kg - Van Zon  

art. 7863 van 7,77 nu 5,95

5.65

Gerookte  
zalmsalade  
1 kg - Van Zon 
art. 10207 van 16,70 nu 13,25

12.59
Kipsalade met  
honing en mosterd  
1 kg - Hamal
art. 49693 van 9,64 nu 7,95

7.55

Heks’nkaas  
1 kg  
art. 61191 van 11,53 nu 8,89

8.45
Speculoospasta 
porties  
120 x 20 g - Lotus 
art. 50863 van 34,62 nu 31,15

29.59

Oreo crumbs  
zonder crème - 400 g 
art. 61520 van 6,01 nu 5,53

5.25 Oreo crumbs  
met vanille crème - 400 g 
art. 61521 van 6,02 nu 5,53

5.25

Speculoos gemalen  
750 g zakje - Lotus 
art. 29596 van 5,18 nu 4,73

4.49 Mini frangipane  
36 x 32,5 g - Lotus 
art. 43629 van 17,08 nu 14,41

13.69
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SUPER
DEAL!

Chunks puur   
2,5 kg - Côte d’Or  

art. 65100 van 28,43 nu 15,42

14.65

Chocolade 
schaafsel puur  
2,5 kg - DV Foods 
art. 3230 van 18,93 nu 16,58

15.75

Chocolade 
schaafsel melk 
2,5 kg - DV Foods 
art. 3266 van 18,98 nu 16,58

15.75

Chocolade 
schaafsel wit  
2,5 kg - DV Foods 
art. 3336 van 18,71 nu 16,58

15.75

Waaier artisanaal 
216 stuks - DV Foods 
art. 52198 van 14,10 nu 12,26

11.65

Koekjesmix 
spring box  
330 + 50 stuks - Elite 
art. 72622 van 45,96 nu 44,20

41.99

Melkchocolade 
silo spring delight  
150 x 4,5 g - Elite 
art. 72623 van 11,48 nu 11,04

10.49

Slagroom spuitbus  
700 ml Debic 

art. 16785 nu 6,85

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 5.43 per pak 

Oliebollenmix  
5 kg - Dr. Oetker Professional 
art. 72701 van 13,86 nu 9,15

8.69Brusselse wafelmix  
1 kg - Dr. Oetker Professional 
art. 72702 van 7,03 nu 4,62

4.39

nieuw

nieuw

nieuw nieuw
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WIJN
v/d maand

Deze Grüner Veltliner kleurt het 
glas lichtgeel met groene tinten. De 
verfrissende, elegante aanzet biedt een 
lichte kruidigheid van witte peper en 
wordt gevolgd door een palet van sappige 
tonen van groene appels, citroen, honing 
en zachte, exotische nuances met een 
verkoelende afdronk.

Wijn & spijs
Als aperitief of bij lichte voorgerechten, 
salades, wit vlees en vis, asperges, 
gerechten uit de Aziatische keuken…

Heidener Mayer Grüner Veltliner 
Wagrammer Selektion 75 cl

art. 70151 van 6,95 nu 6,47

Serveertemperatuur
6 á 10°C

Drinken
nu - 2024

Drinken
nu - 2025

Herkomst  
Wagram, Oostenrijk
 
Druiven  
100% Grüner Veltliner

Robijnrood en een paars randje 
kenmerken deze Zweigelt. De mond 
wordt getrakteerd op delicate aroma’s van 
donker fruit als wilde bessen, rijpe kersen 
en braambessen, aangevuld met een 
klein pepertje. Fijne, delicate zuren en 
zachte tannines zorgen voor een mooie 
afronding.

Wijn & spijs
Gegrild rood vlees, goulash, braadworst, 
ragout of -probeer eens iets anders- forel 
of (gerookte) zalm…

Heiderer Mayer Zweigelt 
Wagrammer Selektion 75 cl

art. 70684 van 6,95 nu 6,47

Serveertemperatuur
16 á 18°C

Herkomst  
Wagram, Oostenrijk
 
Druiven  
100% Zweigelt

6.15 6.15

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 3.85 per fles dat is 3.85 per fles 

Réserve St. Martin  
Merlot

75 cl

Herkomst: Languedoc, Frankrijk

art. 51521 nu 4,87

Réserve St. Martin  
Sauvignon Blanc

75 cl

Herkomst: Languedoc, Frankrijk

art. 51523 nu 4,87
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Villa Borghetti Bardolino 
Chiaretto Classico 
75 cl 

Herkomst: Veneto, Italië
Druiven: 60% Corvina, 20% 
Rondinella en 20% Molinara

art. 37824 van 5,33 nu 4,68

4.45

Pasqua 11 Minutes Rosé 
delle Venetie 
75 cl 

Herkomst: Veneto, Italië
Druiven: 50% Corvina, 25% 
Trebbiano di Lugana, 15% Syrah 
en 10% Carmenère

art. 59064 van 8,97 nu 7,74

7.35

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 3.85 per fles 

dat is 4.99 per fles dat is 6.44 per fles 

dat is 5.07 per fles 

Réserve St. Martin  
Syrah Rosé

75 cl

Herkomst: Languedoc, Frankrijk

art. 51522 nu 4,87

Fado Rosé
75 cl

Herkomst: Alentejo, Portugal
Druiven: Touriga Nacional  

en Aragonez 

art. 66473 nu 6,31

Cap Gris Rosé
75 cl

Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druiven: 100% Grenache

art. 50898 nu 8,14

Yamantiev’s Rosé
75 cl

Herkomst: Bulgarije
Druiven: 100% Pinot Noir

art. 66799 nu 6,40
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Marquis de Longchamps 
Vin Mousseux
75 cl

Herkomst: Luxemburg
Druivenrassen: Rivaner, Pinot 
Blanc en Auxerrois

art. 58788 van 4,55 nu 4,09

3.89

Muscadet S&M sur lie 
‘Les Pierres Blanches’  
75 cl 

Herkomst: Loire, Frankrijk
Druiven: 100% Melon de Bourgogne

art. 59035 van 6,95 nu 5,88

5.59

Domaine des Quatre 
Routes Chardonnay 
75 cl 

Herkomst: Loire, Frankrijk
Druiven: 100% Chardonnay 

art. 61485 van 6,83 nu 5,88

5.59

Cuvée Cruse 
25 cl
 
Chardonnay 
art. 26191

Rosé
art. 26192

Carbernet Sauvignon  
art. 26193

 van 1,68 nu 1,46

1.39

Porca de Murca Wit 
75 cl 

Herkomst: Douro, Portugal
Druiven: Moscatel, Gouveio en 
Viosinho

art. 60393 van 6,17 nu 5,15

Porca de Murca Rood 
75 cl 

Herkomst: Douro, Portugal
Druiven: Touriga Francesa, 
Tinta Barroca en Tinta Roriz

art. 60394 van 6,17 nu 5,15

4.89 4.89
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Aperitivo spritz 11°  
1 liter - Bongiorno
art. 70703 van 14,38 nu 13,10

12.45

Limoncello  
70 cl - Bongiorno
art. 62603 van 15,86 nu 13,84

13.15

Rum Contra-Bando  
70 cl 
art. 58370 van 24,48 nu 21,67

20.59

Vecchio Amaro 
Del Capo  
70 cl 
art. 65454 van 20,56 nu 17,46

16.59

Amaretto  
Accademia 24%  
70 cl 
art. 72707 van 12,51 nu 12,20

11.59

Aviva 
75 cl 

Pink Gold 
art. 50066 

Rose 
art. 55726

Blue Sky
art. 55727

van 8,15 nu 7,04

6.69
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1.15

Vithit 
12 x 500 ml - Vithit 

Immunitea dragonfruit
art. 65347

Berry boost 
art. 65401

Mango passion perform 
art. 65402

Mandarin detox  
art. 64761

Lean and green 
art. 64779

17.35
van 22,02 nu 18,26

Sinaasappel
art. 2709 van 1,36

Appel
art. 11091 van 1,39

nu 1,21

Sangria Tinto  
3 liter bib - Quint 
art. 32952 van 20,29 nu 18,94

17.99

Sangria Wit  
3 liter bib - Quint 
art. 35511 van 20,29 nu 18,94

17.99

Sangria Pink  
3 liter bib - Quint 
art. 66404 van 20,29 nu 18,94

17.99

GRATIS Glas Sangria 48 cl bij aankoop van 1x BIB 3 liter 
Sangria Quint uit onderstaand assortiment.

G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  

Sangria glas  
48 cl - Quint 

art. 40611 nu gratis

=

Sap  
1 liter recap 
slim-line - Varesa 
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Thee yellow label 
100 stuks - Lipton 
art. 11183 van 7,20 nu 6,26

5.95 Thee green mint 
100 stuks - Lipton 
art. 48255 van 9,78 nu 8,41

7.99 Kamille thee  
100 stuks - Lipton 
art. 8394 van 9,73 nu 8,41

7.99

+

+

=

=

Pepsi max  
24 x 33 cl sleek blik 
art. 7549 nu 16,67

Chips Mama mia’s 
100 g - Lays 
art. 53148 nu 2,10

Pepsi  
24 x 33 cl sleek blik 
art. 13244 nu 16,30

Chips bugles nacho cheese  
100 g - Lays 
art. 30172 nu 2,12 G

R
AT

IS
G

R
AT

IS
  

G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  
7up free  

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

Grills Chips  
85 g - Lays 

art. 61161 nu gratis

1X

1X

1X

1X
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Art.nr. Eurofresh: VV200
Art.nr. Van Zon: 69565
120 stuks/doos - Prijs per stuk: €0,52

HOUTEN OVENRING + BODEM ‘VERS VOOR U 
GEMAAKT’Ø130MM

RECHTHOEKIGE OVENBAK ‘VERS VOOR U 
GEMAAKT’140mm x 75mm x 50mm

Art.nr. Eurofresh: VV300
Art.nr. Van Zon: 69567
315 stuks/doos - Prijs per stuk: €0,40

STICKER “HIER VERS BEREID”
Ø28MM

SUPERDEAL
Art.nr. Eurofresh: STHVB28
Art.nr. Van Zon: 70625
1000 stickers/rol

Art.nr. Eurofresh: STHVB50
Art.nr. Van Zon: 70624
1000 stickers/rol

STICKER “VERBETERD RECEPT”
Ø28MM

WWW.EUROFRESH.BE

Art.nr. Eurofresh: STVR
Art.nr. Van Zon: 70379
1000 stickers/rol

VAN 69.30

62.37

VAN 138.60

124.74

COMBINEER APARTE FOODSHARING SCHAALTJES MET EEN GROTERE TAPASPLANK
IDEAAL OM TE DELEN BIJ GEZELLIGE MOMENTEN!

Art.nr. Eurofresh: TAPLA001
Art.nr. Van Zon: 69335
2 stuks/verpakking
Prijs per stuk: €35,51

TAPASPLANK VOOR 6 BAKJES
77x29x4,5cm

FOODSHARING 1-VAKS ZWART + 
DEKSELS SEALVERPAKKING/250x120x30mm

Art.nr. Eurofresh: TAPLA010
Art.nr. Van Zon: 69597
50 stuks/verpakking
Prijs per stuk: €0,39

VAN 21. 90

19.71

VAN 21. 90

19.71

VAN 21. 90

19.71

FOODSHARING 3-VAKS ZWART + 
DEKSELS SEALVERPAKKING/250x130x30mm

Art.nr. Eurofresh: TAPLA012
Art.nr. Van Zon: 69639
50 stuks/verpakking
Prijs per stuk: €0,39

FOODSHARING 6-VAKS ZWART + 
DEKSELS SEALVERPAKKING/ 250x130x30mm

Art.nr. Eurofresh: TAPLA011
Art.nr. Van Zon: 69638
50 stuks/verpakking
Prijs per stuk: €0,39

FOODSHARING 2-VAKS ZWART + 
DEKSELS SEALVERPAKKING/250x120x30mm

Art.nr. Eurofresh: TAPLA013
Art.nr. Van Zon: 69640
50 stuks/verpakking
Prijs per stuk: €0,39

19.71

VAN 21.90

71.02

VAN 79.00

STICKER “HIER VERS BEREID”
Ø50MM

-10%

-10%

-10%

-20% -20% -20%

-10%

-10%

-10%

OVENBESTENDIG
TOT 220° 

OVENBESTENDIG
TOT 220° 

ZIE P.XX
VOOR 

INSPIRATIE

16.00

VAN 20.00

24.00

VAN 30.00

16.00

VAN 20.00

ZIE P 26 TEM 29
VOOR INSPIRATIE
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THE GREAT GRANOLA GIFTBOX 
JULIA’S DELICIOUS WORLD

97.86Art.nr. Eurofresh: GRB001
Art.nr. Van Zon: 72129
10 x 3 x 120 gram
Prijs per giftset: €9,78

MOEDERDAG

WWW.EUROFRESH.BE

AMBACHTELIJK SINAASAPPELSAP 
SCHULP

VAN 13.65

12.29

AMBACHTELIJK APPEL- & AARD-
BEIENSAP SCHULP

VAN 12.09

Art.nr. Eurofresh: NS189
Art.nr. Van Zon: 69090
15 x 0.2 l
Prijs per stuk: €0,73

10.88

AMBACHTELIJK APPELSAP 
SCHULP

VAN 10.53

Art.nr. Eurofresh: NS059
Art.nr. Van Zon: 69064
15 x 0.2 l
Prijs per stuk: €0,63

9.48

RONDJE VAN SCHULP 
AMBACHTELIJK VRUCHTENSAP

Art.nr. Eurofresh: NSPAKKET
Art.nr. Van Zon: 69108 
7 x 0.2 l + glas

7.04

Art.nr. Eurofresh: NS325
Art.nr. Van Zon: 69093
15 x 0.2 l
Prijs per stuk: €0,82

VARIATIE ROL STICKERS 
GESCHENKTHEMA Ø28MM

VAN 20.00

16.00Art.nr. Eurofresh: STV2
Art.nr. Van Zon: 69305
500 stickers/rol

-10%

-20%

-10% -10%

NIEUW

7 FLESJES SAP
+ GRATIS GLAS

MOEDERDAG TIP!
STEL ONVERGETELIJKE GESCHENKMANDEN SAMEN 

MET DEZE ARTISANALE TOPPRODUCTEN 
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Ontvetter 
extra krachtig  
geurloos 5 liter  - Dipp (02) 
art. 32385 nu 47,69

Ontvetter 
extra krachtig  
1 liter spray - Dipp (02) 
art. 32386 nu 11,14

Keuken ontvetter  
Easy Pro  
750 ml -  Dipp (02) 
art. 71094 nu 10,76 

GRATIS Kärcher Hogedrukreiniger bij aankoop van  
4x Ontvetter extra krachtig (02) 5 liter  
OF 18x Ontvetter extra krachtig (02) 1 liter  
OF 18x Keuken ontvetter Easy Pro (02) 750 ml

4XOF OF18X

18X
G

R
AT

IS
G

R
AT

IS
  

Kärcher  
Hogedrukreiniger 

art. 32752 nu gratis

=

Trechter + zeef 
art. 46936 van 46,51 nu 36,47

34.65

Gourmet Whip Plus  
slagroomspuitbus  
0,5 liter rvs - iSi 
art. 46937 van 91,09 nu 73,67

69.99

Gourmet Whip Plus  
slagroomspuitbus  
1 liter RVS - iSi 
art. 46940 van 103,14 nu 83,15

78.99 Slagroompatronen  
silver purple 50 stuks - iSi
art. 63168 van 24,50 nu 18,94

17.99

Spuitmondjes  
rvs blister 3 stuks - iSi 
art. 46951 van 18,02 nu 12,62

11.99
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Cleaning kit  
5 liter Dreft + 5 liter Mr  
Proper & 750 ml Mr Proper 
art. 63921 van 32,19 nu 20,07

19.07 Theelichtjes maxi  
10 stuks 10h zak - Spaas 
art. 23958 van 2,68 nu 2,37

2.25

Terrace light enlight  
6 stuks - Spaas 

Amber
art. 72684 

Rood 
art. 72675

Transparant
art. 72676

van 8,38 nu 6,94

6.59

Bord rond 26 cm 
wit suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 57647 van 9,61 nu 7,95

7.55

Schaal 13,5 cm 350 ml  
wit suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 57673 van 3,75 nu 3,11

2.95Schaal 11,5 cm 200 ml  
wit suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 57676 van 3,44 nu 2,79

2.65

Bord vierkant 26 cm  
wit suikerriet  
50 stuks - Biodore 
art. 57678 van 12,89 nu 10,68

10.15
Bord vierkant 16 cm  
wit suikerriet  
50 stuks - Biodore 
art. 57680 van 5,03 nu 4,16

3.95

Bord rond 15 cm  
wit suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 57681 van 3,02 nu 2,47

2.35

Sauscup 55 ml 
suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 59396 van 3,20 nu 2,68

2.55

Bord rond 18 cm  
wit suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 59455 van 4,70 nu 3,84

3.65

Schaal 500 ml  
wit suikerriet 50 stuks - Biodore 
art. 60134 van 6,01 nu 5,00

4.75

48 49FOLDER - april FOLDER - april



Koksvest Taro Wit  
Met rits - Cheffix

M
art. 71507 

L 
art. 71569

XL
art. 71573

XXL 
art. 71574

van 36,22 nu 31,57

29.99

Koksvest Taro Zwart   
Met rits - Cheffix

M 
art. 71575 

L
art. 71576

XL 
art. 71577

XXL 
art. 71578

van 41,80 nu 31,57

29.99

Koksvest Tara Wit 
Getailleerd, met rits - Cheffix

S 
art. 71579

M 
art. 71580

L 
art. 71581

XL 
art. 71582

 van 36,22 nu 30,05

28.55

Koksvest Hilton Cardon  
Olijfgroen - Cheffix 

M 
art. 71583 

L 
art. 71584

XL
art. 71585

XXL 
art. 71586

van 30,64 nu 26,26

24.95

Statafelhoes  
basic  
d2 85 cm 

Zwart
art. 71269 van 20,28 

Antraciet 
art. 71275 van 18,41

Wit
art. 71268 van 20,28

nu 14,73

13.99

Statafelkleed 
samba  
stretch 

Zwart
art. 31265

Antraciet 
art. 55321

Wit 
art. 31266 

 van 25,15 nu 21,04

19.99

Alle koksvesten zijn op bestelling verkrijgbaar in veschillende kleuren, maten en modellen.  
Voor meer info vraag het aan je vertegenwoordiger of stuur een mail naar info@vanzon.be.
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Michiel Vrijsen, eigenaar van frituur Frie’so nice in Linde Peer. Zelf had 
ik van oorsprong geen enkele horeca ervaring, ik ben grafisch ontwerper/
publiciteit/etalage ontwerper van opleiding. Na wat werkervaringen en een 
opleiding verkoop/vertegenwoordiger ben ik mogen beginnen bij Horeca 
Van Zon in het filiaal te Beringen. Deze winkel heeft mij dan ook gekneed 
tot de persoon wie ik nu ben en ik heb mij hier kunnen ontwikkelen binnen 
de horeca. Ik ben begonnen met het inladen van bestellingen van klanten 
en ben kunnen doorgroeien naar vertegenwoordiger regio Vlaams Brabant 
vanuit het filiaal in Kampenhout. Het werd de beste job ervaring die ik heb 
mogen meemaken; ik dank de firma hiervoor nog elke dag! Tijdens mijn 
periode bij Van Zon had ik ook mogelijkheden om opleidingen te volgen na 
mijn uren. Zo heb ik de avondopleiding friturist gevolgd waar ik alle kneepjes 
van het vak van de beste frituur van Oudsbergen leerde. Na deze opleiding 
ben ik ook nog een avondopleiding begonnen als restauranthouder/kok. Dit 
heb ik 1 jaar gedaan en tijdens deze opleiding kreeg ik de mogelijkheid 
om frituur Den Capitool over te nemen, welke ik omdoopte tot Frie’so nice. 
Waarom deze naam? Het is een kwestie van iets anders dan de anderen 
hebben. De zaak is een oud dorpshuis dat omgebouwd is tot frituur met een 
groot terras om ook in de zomer klanten te kunnen laten genieten van zon en 
frietjes. Frie’so nice geeft gerechten en frietjes graag een persoonlijke touch 
door dit te serveren in leuke streetfood bakjes! 
Signature Dish
Mijn signature dish is een Griekse schotel met linnergras -u weet wel, die 
dunne frietjes. Omdat wij een dorpsfrituur zijn willen wij onze gerechten 
Bourgondisch houden: gewoon, simpel, groot en veel. Een heerlijke 
mengeling van groentjes: sla, tomaat, komkommer en paprika. Echte 
Griekse gyros en heerlijk vers gebakken frietjes! Compleet met calamares 
en looksaus, wat mij toch altijd wat doet denken aan Griekenland. Smakelijk!   

Stel jezelf en je zaak even voor?
Wij zijn Amanda en Sven, de trotse eigenaars van frituur ’t Festijn in Retie. 
Al 2,5 jaar steken we hart en ziel in onze zaak. Sven is kok van opleiding 
en Amanda is kapster, maar horeca stroomt al van jongs af aan door het 
bloed van ons beiden. Dus ja, we zitten hier best wel op z’n plaats. Eten 
is een hobby en een passie, net zoals reizen en dat samen geeft een 
perfecte combinatie. Elk land biedt immers zoveel moois en even zoveel 
verschillende keukens. Dankzij onze deelname aan mijn pop-up restaurant 
in 2016 zijn onze twee verschillende werelden versmolten tot één. We 
eindigden op de derde plaats, maar vonden spontaan de hoofdprijs: de 
liefde voor elkaar. Zo ontdekten we dat samen alles delen, ook een eigen 
zaak, onze droom was. Het eerste idee om een restaurant te openen werd 
in werkelijkheid de overname van een frituur. Achteraf een geweldige keuze, 
het was iets compleet nieuws voor allebei en toch een job vol eten. Kwaliteit, 
vriendelijkheid en snelheid zijn onze voornaamste drijfkrachten. Want onze 
nummer één, frietjes van bij ons zijn meer dan alleen maar frieten. Bij ons 
vindt immers iedereen iets naar zijn smaak: naast frietjes en snacks, ook 
veggie, pasta’s, belegde broodjes, salades, verse burgers, kip van’t spit en 
zo verder. Sven is een echte chef in de keuken, hij maakt alles vers. ’t Festijn 
is open van woensdag tot en met zondag van twaalf in de middag tot negen 
in de avond. 
Signature Dish
De American burger uit onze reeks van ‘Festijnburgers’: een heerlijke 
Angus burger met sla, rode ui, augurk, cheddar, gerookt spek, spiegelei, 
tomatencompote en een rijke ‘Festijnsaus’. Geserveerd met lekkere frietjes. Dé 
combinatie van reizen en eten op één bord. Twee andere ‘Festijnburgers’ zijn 
ook echte wereldse smaakbommen: de Frenchie burger en Kauai burger laten 
je wegdromen naar Frankrijk respectievelijk Hawaii.

Chef Chef 
Michiel Vrijsen   

Amanda Ceulemans 
en Sven De Ryck

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 3 Frituur

Frie’so Nice - Lindedorp 39, 3990 Linde-Peer Frituur ‘t Festijn - Peperstraat 25, 2470 Retie

of the 
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Aanbiedingen geldig zolang de voorraad 
strekt. Prijzen zijn excl. BTW - Drukfouten 
voorbehouden. Deze promoties zijn niet 
cumuleerbaar met andere acties. 

Je ontvangt deze folder omdat je bent geregistreerd 
bij Van Zon. Niet geïnteresseerd in de aanbiedingen van 
Van Zon? Stuur dan een mailtje naar info@vanzon.be

Distributiecentrum
J&R Vlegelsstraat 7
B-3920 Lommel 
011/44 07 20
Cash & Carry
Nijverheidspark 42
B-3580 Beringen
011/42 26 03

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

favorietfavoriet

VRAAG NAAR MEER INFO BIJ JOUW VERTEGENWOORDIGER 

 Springtime

SUNNY VIBES

De lente is alweer volop 

in het land. Heb jij onze 

Favo Springtime al 

geproefd?


