
Asperges op zijn best
MeiPROMOFOLDER - Geldig van maandag 9 t.e.m. zondag 29 mei 2022

Feestelijk aperitieven

Broodjes voor de lente



SUPER
DEAL!

Gipsy stick    
22 + 3 x 100 g - Vanreusel    

art. 54671 van 23,80 nu 18,94

17.99

Chickies
krokante kipstaafjes  

120 x 19 g - Vanreusel  
art. 52931 van 27,33 nu 21,04

19.99

Carrero xl  
15 x 140 g - Mora 
art. 28641 van 15,89 nu 11,36

10.79Carrero  
15 x 140 g - Mora 
art. 5546 van 15,68 nu 11,36

10.79

Vega mix  
48 x 20 g - Buitenhuis 

art. 63172 nu 16,48

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 7.83 per pak 

Mini gigamix  
12 soorten 108 x 20 g 
Buitenhuis 
art. 22149 van 30,80 nu 26,09

24.79

Kipsticks  
24 x 80 g - Buitenhuis  
art. 41582 van 19,62 nu 17,15

16.29

Kipnuggets  
2,4 kg 120 stuks  
Buitenhuis 
art. 6571 van 31,70 nu 27,25

25.89

Kip krokant deluxe 
60 x 25 g  
Beckers Premium 
art. 9225 van 30,60 nu 26,31

24.99

Inclusief doosje

22 + 3 GRATIS
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SUPER
DEAL!

Frikandel super (bik)   
40 x 100 g - Van Zon    
art. 25120 van 10,63 nu 8,94

8.49

Frikandel mega-frik 
40 x 100 g - Van Zon 
art. 629 van 10,56 nu 8,94

8.49

Kaasstengels  
jonge kaas 60 stuks 
Topking 
art. 1230 van 20,39 nu 18,41

17.49

Vlampijpen  
12 x 100 g - Topking 
art. 6001 van 16,33 nu 13,99

13.29 Vuurvreters
20 x 70 g - Topking 
art. 874 van 21,45 nu 18,41

17.49

Garnaalkroket 25 % 
24 x 65 g - Ottimo 
art. 17809 van 46,01 nu 38,94

36.99

Kaaskroket  
Oud Brugge  
24 x 65 g - Ottimo 
art. 19006 van 20,72 nu 17,25

16.39

Mini yakitori mix  
60 x 17 g - Ottimo 
art. 65778 van 20,04 nu 16,83

15.99

Mini hamburger 
50 x 18 g - Ottimo 
art. 54312 van 29,51 nu 24,83

23.59Mini pita  
48 x 15 g - Ottimo 
art. 65780 van 25,37 nu 21,36

20.29

2 3FOLDER - mei FOLDER - mei



BROODJES VOOR DE LENTE 
Snackbar inspiratie In samenwerking met:

Ingrediënten per broodje:
• 1 ciabatta Pastridor (15957)
• 1 bol mozzarella Galbani (7296)
• 2 plakjes parmaham (60670)
• een hand vol rucola  (51947)
• tapenade van gegrilde paprika (35514)
• 1 el geroosterde pijnboompitten (51555)
• enkele zongedroogde tomaten (42000)
• 3 schijven gegrilde courgette (4574)

Ingrediënten per broodje:
• 1 glutenvrije meerzadenbroodje 

Pastridor (51310)
• enkele stukken feta Greco (64159)
• tomaat tapenade (63114)
• 1 blad romeinse sla (39936)
• enkele ringen puntpaprika (36870)
• 4 taggiasca olijven (61735)
• basilicum (4007)
• 1 plakje aubergine gegrild (49083)
• geroosterde hazelnoot (37526)
• 1 kl honing (7638)

Classic ciabatta   
Mozzarella | Parmaham

Glutenvrij zadenbroodje  
Feta | Taggiasca  
Aubergine | Hazelnoot 
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In samenwerking met:

Ingrediënten per broodje:
• 2 snedes alpenbrood Pastridor (54605)
• 75 g garnaalsalade Hamal (2497)
• 1 witte asperges (39546)
• enkele kerstomaatjes mix (64101)
• rucola (51947)
• waterkers (3998)
• tuinkers (3996)
• vene cress (59530)

Ingrediënten per broodje:
• 1 chili sandwino Pastridor (28658)
• 75 g breydelsalade royale Hamal (39045)
• 2 witte asperges (grillen) (39546)
• veldsla (36876)
• pompoenpitten (53878)
• walnoten (63408)
• 1 gekookt ei (9126)

Alpenbrood  
Garnaalsalade | Asperges 
Cressen 

Chili sandwino   
Breydelsalade | Gegrilde 
asperges 
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Pepersaus  
1 liter tube - Vleminckx 
art. 14205 van 6,85 nu 5,53

5.25

Porties mayonaise  
120 x 40 g - Vandemoortele 
art. 1431 van 42,00 nu 32,09

30.49

Tartaar  
1 liter tube - Vleminckx 
art. 26353 van 5,74 nu 4,68

4.45

Porties
tomatenketchup  
100 x 21 g - Heinz 
art. 10534 van 21,77 nu 17,63

16.75 Porties mayonaise  
100 x 25 g - Heinz 
art. 10536 van 17,89 nu 14,37

13.65
Porties mayonaise ei 
vrije uitloop 
100 x 25 g - Heinz 
art. 56153 van 17,89 nu 14,37

13.65

Vinaigrette 
Thousand Island  
2 liter - Risso 
art. 1677 van 11,93 nu 9,47

8.99Vinaigrette met yoghurt  
2 liter - Risso 
art. 278 van 12,14 nu 9,47

8.99

5.35

Dressing  
1 liter - Hellmann’s

Yoghurt 
art. 7196 van 6,15

Caesar
art. 25590 van 6,63

nu 5,63

Hotdog kip 
15 x 80 g - Coertjens 
art. 69937 van 9,40 nu 8,16

7.75 Hotdog mix kip-rund  
15 x 80 g - Coertjens 
art. 69938 van 11,79 nu 10,16

9.65 Hotdog rund 
15 x 80 g - Coertjens 
art. 69939 van 13,71 nu 11,84

11.25

HALAL HALAL HALAL
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Tartaar  
3 liter - Vleminckx 

art. 1380 nu 15,19

4 HALEN
3 BETALEN

dat is 10.82 per pot 

Stoofvlees special 
2,7 kg - Coertjens 

art. 1092 nu 27,89

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 22.08 per blik 

Stoofvlees saus 
2,7 kg - Coertjens 

art. 1102 nu 8,99

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 7.12 per blik 

Stoofvlees  
2,7 kg - Coertjens 

art. 1095 nu 24,28

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 19.22 per blik 

Friet steakhouse  
2 x 5 kg - Farm Frites  
art. 18263 van 15,80 nu 13,11

12.45Friet 12 mm  
2 x 5 kg - Farm Frites 
art. 61362 van 15,80 nu 13,11

12.45Friet 8 mm  
2 x 5 kg - Farm Frites 
art. 712 van 15,80 nu 13,11

12.45

vers vers vers

Pommes noisettes  
2,5 kg - Aviko 
art. 10223 van 4,75 nu 3,88

3.69 Gratin taartje broccoli  
15 stuks - Aviko 
art. 31230 van 9,44 nu 7,99

7.59Friet 11 mm  
2,5 kg - Aviko 
art. 722 van 3,96 nu 3,15

2.99
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BUTCHER’S CHOICE
Puur Belgisch kalfsvlees,  
botermals met licht vetrandje.
 
Koen Peeraer
Hoofd warme Keuken

Kalfs rose zesrib 
vacuum - ca. 1 kg - België
art. 42459 nu 25,25

23.99
Per kg
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Ganzenlever terrine 
vacuum - 320 g - België
art. 37201 nu 29,46

27.99
Per st

Eendenfilet canard 
vacuum - ca. 350 g - Frankrijk
art. 35605 nu 18,94

17.99
Per kg

Brazil ribeye 
vacuum - ca. 2,2 kg - Brazilië
art. 39627 nu 21,04

19.99
Per kg

Witblauw côte à l’os 
vacuum - ca. 1 kg - België
art. 34104 nu 21,57

20.49
Per kg

Shortribs reeds gegaard, 
enkel nog af te werken met 

een laksausje

Simmental rundsribben gegaard 
vacuum - ca. 1 kg - Oostenrijk
art. 60240 nu 14,73

13.99
Per kg

Meest gegeerd stuk van 
het pata negra varken… 

mals en sappig

Iberico pluma 
vacuum - ca. 300 g - Spanje
art. 58420 nu 26,31

24.99
Per kg
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Pulled Chicken 
ingevroren - 2 x 1 kg - Nederland
art. 52926 nu 25,25

23.99
Per st

Chicken sauce 
fles - 0,5 liter - Nederland
art. 66773 nu 5,78

5.49
Per st

BBQ worst mix 
vacuum - 4 x 90 g - België
art. 64240 nu 4,20

3.99
Per st

Chipolata 
atmosferisch verpakt - 12 x ca. 150 g - België
art. 33553 nu 8,41

7.99
Per kg

Chipolata 
atmosferisch verpakt - op maat - België
art. 57386 nu 8,62

8.19
Per kg

Nieuw in 
assortiment!  

Nu ook beschikbaar 
in een maatje 

kleiner!

Angus burger gegaard 
apart ingevroren - 40 x 57 g - Ierland
art. 72868 nu 39,99

37.99
Per st

Ierse rundsreepjes per 
portie, even grillen en 

kaas erover

Philly steak 
apart ingevroren - 24 x 100 g - Ierland
art. 72880 nu 37,88

35.99
Per st Per st

NIEUW NIEUW
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Breydel spek 
vacuum - België

Spek 1/2
ca. 2 kg
art. 37655

Spek 1/4 
ca. 800 g 
art. 52311 
nu 12,62

11.99
Per kg

1,5 mm

Speklapjes gerookt dun 
atmosferisch verpakt - 9 x 16 st - België
art. 37664 nu 16,83

15.99
Per kg

Beenhouwersboelet 
atmosferisch verpakt - 12 x 150 g - België
art. 49130 nu 12,62

11.99
Per st

Bourgondische ham gesneden 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 54662 nu 6,31

5.99
Per st

Dunne plakjes voor 
op pizza, croques, 

salades…

Hamzegels 
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 71209 nu 9,46

8.99
Per st

Stefkes apero 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 37711 nu 7,88

7.49
Per st

Serranoham gesneden 
atmosferisch verpakt - 500 g - Spanje
art. 41644 nu 7,67

7.29
Per st

Gedroogde Italiaanse ham in 
zijn geheel in 4 gesneden

Prosciutto ham 1/4 
vacuum - 1,8 kg - Italië
art. 45304 nu 14,73

13.99
Per kg

Fuet salami 
vacuum - 160 g - Spanje
art. 54226 nu 2,09

1.99
Per st
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FISHERMAN’S CHOICE
Kabeljauw is een veelzijdige, witte en magere vis. Dankzij 
de neutrale smaak is deze vis met veel gerechten te 
combineren. Kabeljauw heeft een stevige structuur, maar 
laat makkelijk los als de vis gaar is. De volgende bereidingen 
zijn mogelijk: bakken, grillen, roken of pocheren. Bij bakken 
en grillen wordt kabeljauwhaas met vel aanbevolen.
 
Ton Tijssen
Filiaal manager Beerse

Per kg

vers

dagprijs -5% 

gedurende de folderperiode

Kabeljauwhaas
met vel
 
*map ± 250 g pp/kg 
art. 72156

*map ± 1kg pp/kg 
art. 58001

bulk pp/kg 
art. 71909

bulk portie op maat pp/kg
art. 71911

vacuum portie op maat pp/kg 
art. 71912

*Verpakking onder beschermde atmosfeer
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FISHWE



Bouillabaissebasis  
900 ml diepvries 
art. 72781 van 8,98 nu 7,36

6.99Garnalenbisque  
900 ml diepvries 
art. 72782 van 8,04 nu 7,15

6.79Kreeftensoep  
900 ml diepvries 
art. 72784 van 7,91 nu 7,04

6.69

Scampi panko  
1 kg diepvries 
art. 72789 van 16,35 nu 15,25

14.49

Vega  
crushi sushi rol  
box 10 stuks 1,5 kg 
art. 72790 van 38,19 nu 35,63

33.85
California  
crushi sushi rol 
box 10 stuks 1,5 kg 
art. 72791 van 38,19 nu 35,63

33.85
Zalm  
crushi sushi rol  
box 10 stuks 1,5 kg 
art. 72792 van 40,06 nu 37,42

35.55

Gepaneerde scholfilet  
1 kg 
art. 72573 van 9,13 nu 8,79

8.35

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw nieuw

Visburger visvorm  
gepaneerd voorgebakken  
8 x 125 g 
art. 32310 van 7,35 nu 6,79

6.45

Verse sushi? Het kan nu ook in jouw zaak!
Crushi is de ideale bite voor tussendoor en een gegarandeerd succes op borrels, feestjes en festivals. Snel op te schalen bij massa, 
Crushi blijft namelijk 3 uur krokant. De bereiding gaat snel en simpel. Direct uit de diepvries, 5 minuten in 100% plantaardige frituurolie 
en vervolgens 4 minuten laten afkoelen. Met een kartelmes de rol in 6 gelijke partjes snijden en genieten maar!

Gevuld met gegrilde paprika, 
wortel, edamame mousse, 

wakame en japanse omelet, 
welke is voorzien van een 

coating en crunchlaag.

Gevuld met zalm, wakame 
en japanse omelet, welke is 
voorzien van een coating en 

crunchlaag.

Gevuld met Surimi, 
wakame en Japanse 

omelet, welke is voorzien 
van een coating en 

crunchlaag.
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Visplankje  
(Alaska pollak) graatloos  

10 cm x 10 cm 100 g 
art. 1780 van 9,32 nu 8,79

8.35Vistip  
24 x 125 g - Van Zon 
art. 962 van 22,55 nu 21,04

19.99

Zeewolfhaasjes 
180-220 g 
1 kg (900 g netto) 
art. 70717 van 15,17 nu 13,67

12.99

Scampi Black Tiger
easy peel real count 13/15 
1 kg - Fisker Premium 
art. 57848 nu 16,58

15.75

Gerookte zalm  
gesneden
+/- 1000 g - Goldzalm
art. 12518 nu 26,58

25.25

Scampi Black Tiger  
easy peel 16/20 real count 
1 kg - Fisker Premium
art. 57876 van 16,60 nu 15,43

14.65
Scampi vannamei 
gepeld frozen count 
16/20 1 kg - Fisker
art. 57890 van 14,16 nu 12,05

11.45

Tonijnsteak  
vacuüm 1 kg - Fisker Original 
art. 57946 van 11,66 nu 10,20

9.69

Zalm porties  
± 150 g atlantisch 1 kg 
Fisker Premium 
art. 60530 van 17,69 nu 15,46

14.69

Kabeljauwhaasje  
mosterd groene groenten 
500 g - Delimeal 
art. 72186 van 7,65 nu 6,09

5.79
Bonenrolletjes 
met spek  
50 x 40 g - Ottimo 
art. 51324 van 20,27 nu 17,04

16.19
Krab  
100% vlees  
3 x 800 g - Albatros
art. 6525 van 22,21 nu 19,15

18.19

/KG
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Noodles kip  
sojasaus groentemix  
500 g - Delimeal 
art. 70526 van 4,72 nu 3,88

3.69
Linguine kip  
en fijne kruiden 
500 g - Delimeal 
art. 70672 van 4,54 nu 3,88

3.69

Chilisaus  
1 liter - Gotan 
art. 21098 van 6,50 nu 5,74

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

1.75

Tomato frito  
2 liter - Heinz 
art. 55675 van 7,17 nu 6,05

5.75

Tabasco  
chipotle pepersaus 
150 ml  
art. 35494 van 7,24 nu 5,63

5.35

Tabasco  
pepersaus  
150 ml  
 

Rood
art. 40800 van 7,29 

Groen
art. 52997 van 7,23 

nu 5,63

5.35

Tabasco garlic  
150 ml 
art. 40803 van 7,29 nu 5,63

5.35

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Ik ben Walter Smolders, 56 jaar en getrouwd 
met Greta. We wonen in Geetbets, een 
landelijke gemeente in een uitloper van het 
Hageland in Vlaams-Brabant. Mijn hobby’s 
zijn tuinieren, een stevige fietsrit maken en 
wandelen in de buurt, in de Voerstreek, de 
Ardennen of aan de kust. Gevolgd door een 
stevige hap met een goede pint, dat spreekt 
voor zich. Naast de zorg voor mijn -uiteraard 
zéér lieve- vrouw heb ik het bij tijd en wijle 
ook druk met het vertroetelen van mijn 
-uiteraard óók lieve- geitjes. 

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik ben orderpicker in onze cash&carry in 
Beringen. Dit betekent vooral het klaarzetten 
van afhaal- en leverbestellingen van 
onze horecaklanten. Daarnaast sta ik 
regelmatig mijn collega’s in de winkel bij met 
bijvoorbeeld de opslag van binnengekomen 
goederen of het fatsoeneren van de 
winkelrekken. En maar al te vaak wijs ik 
tussendoor ook nog even zoekende klanten 
naar het juiste pad of schap. Want vraag me 
gerust waar de mayo van Vandemoortele 
staat. Ik zeg G7, vak 8 en voilà, uw friet is 
gered. 

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik ben op 28 januari 1993 beginnen te 
werken in de vestiging in Beringen, toen nog 
in het oude pand naast de carwash aan het 
Nijverheidspark. Daarvoor zat ik 8 jaar in de 
chemiesector en eind jaren 80 en begin jaren 
90 was ik presentator bij de Vlaamse versie 
van Radio Contact in Brussel. Ik kan wel 
zeggen dat ik Van Zon Beringen met eigen 
ogen groot heb zien worden. Zo verhuisde 
de winkel in 1994 naar het huidige pand. 
Een paar deuren verderop maar nog altijd 
aan het Nijverheidspark, dat wel. Maar ook 
dat bouwwerk werd al gauw te klein: in 2010 
vond daar een serieuze verbouwing plaats, 
inclusief een compleet nieuwe aanbouw. 
Van Zon werd vanaf dat moment ‘de meest 
complete groothandel’ van Vlaanderen. En 
omdat te blijven wordt er vandaag, in 2022, 
nóg maar eens verbouwd… Geweldig, toch?
 
Wat vind je fijn aan je job?
Het geeft me bovenal een goed gevoel om 
tevreden klanten te maken én te houden. 
Een goede en soms razendsnel ‘gepickte’ 
order draagt daar zeker aan bij. Bovendien, 
tijdens het orderpicken loop je zomaar even 
enkele tientallen kilometers per dag. Da’s 
goed voor de gezondheid én heeft nog een 
bijkomend voordeel: je kunt het sporten na 
het werk gewoon overslaan en direct een 
aanslag op de frigo thuis plegen!  

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Ik ben oprecht als ik zeg dat ik blij ben dat 
Van Zon mijn pad in de vorige eeuw heeft 
gekruist. En ik hoop dat ik in deze eeuw 
nog even voort kan doen. Omdat ik gewoon 
graag doe wat ik doe. Maar óók omdat 
samen met team Beringen Van Zon naar 
een volgende verbouwing helpen een nooit 
stoppende uitdaging is… 

we are zonnetjes

Walter Smolders 
Orderpicker Filiaal Beringen
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Ciao!

Bowls from all 
over the world
Sinds enkele jaren merken we dat de consument steeds 
meer take-away gerechten meeneemt bij de lokale vers-
ondernemer. Ondernemers die hierop inspelen zijn al 
overtuigd en hebben de afgelopen jaren hun omzet flink zien 
stijgen. Niet enkel de traditionele koude schotels vliegen de 
deur uit maar ook andere gerechten in take-away doen het 
heel erg goed. Hiervoor ligt nog een hele markt open.

Met het succes van de poké bowls hebben we gemerkt dat 
de Vlaming steeds vaker op zoek gaat naar een variatie in 
zijn voeding en erg nieuwsgierig is naar niet zo traditionele 
Vlaamse gerechten.

We willen graag de traditionele gerechten uit andere landen 
toegankelijk maken voor iedereen. Met ons concept “Bowls 
from all over the world” hebben we een zorgvuldige selectie 
gemaakt van de beste smaken uit de hele wereld.

Ciao!

Italian bowl
Vlees

art. 
pastasalade pesto
rucola
zongedroogde tomaat
mini buffelmozzarella
paramaham
tapenade van tomaat
olijven mix
pijnboompitjes
focaccia
eco foodbowl + deksel 750ml
sticker “Italiaanse specialiteit”

= diepvriesproduct

art.nr.
29590
51947
69322
62597
60670
63114
69365
51555
9774
71650
70879

Hoi!
Hallo!

Hola!Hei!

Culinair de wereld rond

Bowls from all over the world
een concept door 

WWW.EUROFRESH.BE

Deze gerechten werden zorgvuldig 
samengesteld door culinair adviseur 
Willem Kolen. 

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

Hallo!

Ontdek hier alle 15 bowls 
from all over the world.

Een fonkelnieuw take-away concept 
met verrassende koude- en warme 
foodbowls. Scan de QR code. 
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Spanish bowl
Vlees - vis

art. 
paella d’liss
greenshell mosselen
octopussalade
borrelboutjes kip
chorizo schijfjes
paprikablokjes gemengd vers
erwtjes diepvries
steugarnalen gepeld vers
citroen
eco foodbowl + deksel 750ml
sticker “Spaanse specialiteit”

art.nr.
16640
63535
37033
51893
63542
65475
2428
70248
68626
71650
70884

Lebanese bowl
Vlees

art. 
taboulé oriëntal
pitabrood
granaatappel
houmous pittig
aubergines imam
kip gyros mega yeeros
rode ajuin
kerstomaatjes
kikkererwten
koriander
HeRo topping ras el hanout
eco foodbowl + deksel 750ml
sticker “Libanese specialiteit”

art.nr.
70061 
1935 
68730 
57449 
37434
62400 
3955 
3995 
56028 
41316
72767
71650
70883

Marhaba!
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Ni hao!
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Chinese bowl
Vlees - vis

art. 
Singapore noedels Bonfait
kip thai fi let reepjes (daddy cool) 
steurgarnalen gepeld vers
woksaus citroengras
geroosterde uitjes
pijpajuin
rode peper
opak pedis kroepoek
koriander
eco foodbowl + deksel 750ml
sticker “Chinese specialiteit”

Veggie? Vervang kip thai fi let reepjes (daddy 
cool) (art. nr. 71618) door vegetarian butcher 
no chicken chunks (art.nr. 65848)

art.nr.
68906
71618
70248
43648
51025
3854
40013
51193
41316
71650
70886

Hola!

Veggie? Vervang kip gyros mega yeeros (art. nr. 
62400) door falafel 1kg ardo (art.nr. 70129)
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HERO DRESSING MOSTERDDILLE

Art.nr.: 69021
1 fles van 1 liter 7.64

VAN 8.98

-15%

WWW.EUROFRESH.BE

GROENE KNOFLOOKOLIJVEN

Art.nr.: 69361
2 bakken van 1900 gram 34.41

VAN 43.02

-20%

ITALIA MIX OLIJVEN MET PAPRIKA

Art.nr.: 69365
2 bakken van 1900 gram 34.42

VAN 43.03

-20%

SUPERDEAL!

ZAKJES HERO CROUTONS MET FIJNE KRUIDEN

SUPERDEAL!
Art.nr.: 71178
Emmer met 60 zakjes van 12gr

HERO DRESSING RAS EL HANOUT

Art.nr.: 72767 
1 fles van 1 liter

HERO DRESSING BOURGONDISCH

Art.nr.: 70380
1 fles van 1 liter

-15%

6.54

VAN 7.69

Nieuw!

HERO DRESSING KNOFLOOKCITROEN

Art.nr.: 72766 
1 fles van 1 liter

-20% -20%
Nieuw!

10.58

VAN 12.63
0.18/STUK

-15%

Zie p. 38 voor 
inspiratie!

PET 400ML 
+ ALU SCHROEFDEKSEL

Ø70mm
Art.nr.: 70344
1 tray met 24 stuks

15.61

VAN 17.34
0.65/STUK

-10%

Zie p. 38 voor 
inspiratie!

PET 250ML 
+ ALU SCHROEFDEKSEL

Ø70mm
Art.nr.: 70345
1 tray met 24 stuks

13.82

VAN 15.36
0.58/STUK

-10%

VAN 9.98

7.98

VAN 10.98

8.78

WWW.EUROFRESH.BE

Verpakt in een emmer met 60 zakjes van 12gram, 
ideaal om toe te voegen aan take-away salades, 
soepen etc.

Deze artikelen worden uitgeleverd vanuit het distributiecentrum van Lommel. 
Deze zijn niet ter plaatse beschikbaar in de winkels. 
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SINGAPORE NOODLES BONFAIT

Kant en klaar
Art.nr.: 68906
1 bak van 1 kilogram

4.80

VAN 5.34

-10%

HARINGHAPPEN IN DILLEMARINADEHARINGHAPPEN IN KRUIDENMARINADE 

Art.nr.: 69121 
1 pot van 2000 gram

Art.nr.: 69122 
1 pot van 2000 gram 23.4223.42

VAN 26.03VAN 26.03

-10%-10%

HALF ZONGEDROOGDE TOMATEN

Art.nr.: 69322 
8 bakken van 1 kilogram

1 bak van 1 kilogram

8.99

9.99
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16.00

VAN 20.00

Art.nr. ITALIAANSE SPECIALTEIT: 70879
Art.nr. CHINESE SPECIALTEIT: 70886
Art.nr. SPAANSE SPECIALTEIT: 70884
Art.nr. LIBANESE SPECIALTEIT: 70883

1 rol met 1000 stickers

STICKERS 28MM
-20%

ECO FOOD BOWL + DEKSEL 750 ML

SUPERDEAL!

Art.nr.: 71650
25 stuks/verpakking

8.51

VAN 10.01

Unieke stijlvolle ecobowl dat zorgt voor een 
krachtige presentatie van uw producten.
Zwarte buitenkant en witte binnenkant. 

Ø150mm

-15%

0.34/STUK

Zie p. 38 voor 
inspiratie!

0.24/STUK

37.74

VAN 41.93

JAR 280ML

Ø85mm
Art.nr.: 69037
1 doos met 160 stuks

-10%

0.24/STUK

39.12

VAN 43.46

JAR 400ML

Ø85mm
Art.nr.: 69985
1 doos met 160 stuks

-10%

0.25/STUK

40.77

VAN 45.30

JAR 500ML

Ø85mm
Art.nr.: 69038
1 doos met 160 stuks

-10%

0.14/STUK

11.08

VAN 12.31

JARS DEKSEL

Ø85mm
Art.nr.: 69040
1 doos met 80 stuks

-10%

Deze artikelen worden uitgeleverd vanuit het distributiecentrum van Lommel. 
Deze zijn niet ter plaatse beschikbaar in de winkels. 
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SUPER
DEAL!

Satekruiden
750 g - Isfi 

art. 9826 van 6,28 nu 4,79

4.55

Vleesbouillon pasta  
10 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 344 van 157,36 nu 142,05

134.95Kipbouillon poeder  
1 kg - Knorr Professional 
art. 71015 van 20,98 nu 18,05

17.15
Groentebouillon 
poeder  
1 kg - Knorr Professional 
art. 71017 van 20,56 nu 17,63

16.75

Mix voor spaghetti  
1,36 kg - Knorr 1-2-3 mix 
art. 17257 van 25,74 nu 22,83

21.69

Kurkumapoeder 
gemalen 500 g - Isfi 
art. 38264 van 8,75 nu 7,46

7.09

Lookpoeder  
700 g - Isfi 
art. 9799 van 25,68 nu 21,88

20.79

Mosselkruiden  
1 kg - Isfi 
art. 9803 van 5,08 nu 4,20

3.99

Gourmet  
aardappelpuree  
5 kg - Knorr 
art. 12265 van 43,24 nu 38,05

36.15

Kruidenpuree  
750 g - Knorr Professional 

Gelatine poeder  
nr 1 cello 1 kg - Isfi 
art. 40636 van 15,63 nu 13,32

12.65

nu 12,20

11.59

Knoflook  
art. 34929 van 14,43

Peper
art. 34932 van 14,59
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SUPER
DEAL!

Bearnaise saus 
1 liter - Knorr Garde d’Or   

art. 298 van 6,90 nu 5,53

5.25

Fond bruin  
pasta 1 kg - Knorr 
art. 284 van 21,66 nu 18,16

17.25Blanke roux 
1 kg - Knorr 
art. 295 van 9,90 nu 8,30

7.89

Primerba curry 
340 g pet - Knorr 
art. 9332 van 10,92 nu 9,42

8.95 Primerba groene pesto 
340 g pet - Knorr 
art. 9390 van 12,63 nu 10,89

10.35

Maizena express  
wit 1 kg - Knorr 

art. 1896 van 8,23 nu 6,94

6.59

Saus  
1 liter - Knorr Garde d’Or

Curry 
art. 5480 van 6,67

Peperroom 
art. 303 van 6,65

Champignon  
art. 300 van 6,60

Champignon 
zonder garnituur  
art. 9932 van 6,63

Witte wijn 
art. 8809 van 6,69

Vissaus nantua  
art. 5013 van 6,63

nu 5,53

5.25
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Productinspiratie

GEMAKKELIJKE RECEPTUREN OP BASIS VAN  

DE KNORR PROFESSIONAL HOLLANDAISE SAUS

In samenwerking met:

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

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

Mousseline saus 

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 200 ml Debic room 40 % (435)
• enkele druppels Intense  

Flavor Citrus Fresh (63158)
• peper en zout

Bereiding: 

1 De Knorr Professional Hollandaise 
verwarmen. 2 Room opkloppen tot 
mayonaise dikte en toevoegen aan de 
Hollandaise. 3 Niet meer laten koken.  
4 Enkele druppels Intense Flavor Citrus 
Fresh toevoegen. 5 Eventueel verder op 
smaak brengen met peper en zout.

TIP VAN DE CHEF 

Deze saus vormt een mooie basis voor 
het creëren van oneindig veel sauzen.  
Knorr Professional Hollandaisessaus is 
een vloeibare basissaus met volop ruimte 
voor eigen creativiteit. Geschikt voor al uw 
recepten; even gemakkelijk te gebruiken 
in oven, salamander, magnetron en niet 
onbelangrijk, hij blijft au bain-marie ook 
uren stabiel. Daarnaast is hij ook uitstekend 
te gebruiken in een koud bereidingsproces. 
Met toevoeging van een minimum aan extra 
ingrediënten maak je in een mum van tijd 
verschillende smaakvolle sauzen. Hollandaise saus 

1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 11232 van 6,88 nu 5,53

5.25
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Productinspiratie

GEMAKKELIJKE RECEPTUREN OP BASIS VAN  

DE KNORR PROFESSIONAL HOLLANDAISE SAUS

Bearnaise saus
Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 3 el Knorr Primerba dragonblaadjes  
op azijn (1703)

• 100 ml witte wijn (31434)  
(Brise de France Sauvignon blanc) 

• 50 ml bearnaise extract (gastrique) (47521)
• peper en zout 

Bereiding: 

1 Primerba sjalot, witte wijn en bearnaise 
extract samen ½ laten inkoken. 2 Knorr 
Professional Hollandaise toevoegen en 
verwarmen. 3 Voeg de dragonblaadjes toe. 
4 Eventueel verder op smaak brengen met 
peper en zout

Choron saus

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 4 el Knorr Primerba dragonblaadjes  
op azijn (1703)

• 100 ml witte wijn (31434)  
(Brise de France Sauvignon blanc) 

• 50 ml bearnaise extract (gastrique) (47521)
• 400 ml Knorr Tomatino (23015)
• peper en zout 

Bereiding: 

1 Primerba sjalot, witte wijn en bearnaise 
extract samen voor de helft laten inkoken.  
2 Knorr Professional Hollandaise toevoegen 
en verwarmen. 3 Voeg de dragonblaadjes en 
Tomatino toe. 4 Eventueel verder op smaak 
brengen met peper en zout.

Foyot saus

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 4 el Knorr Primerba dragonblaadjes  
op azijn (1703)

• 100 ml witte wijn (31434) 
(Brise de France Sauvignon blanc) 

• 50 ml bearnaise extract (gastrique) (47521)
• 400 ml Knorr Professional  

Demi Glace naturel (59476)
• peper en zout 

Bereiding: 

1 Primerba sjalot, witte wijn en bearnaise 
extract samen half laten inkoken. 2 Knorr 
Professional Hollandaise toevoegen en 
verwarmen. Laat ondertussen de demi glace 
inkoken tot 2/3e. 3 Voeg de dragonblaadjes 
en de ingekookte demi glace toe. 4 Eventueel 
verder op smaak brengen met peper en zout. 

Graanmosterdsaus

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• Debic room 40 % (435)
• 2 el mosterd Tierenteyn Stropkes (64448)
• 3 el graanmosterd Tierenteyn  

a l ‘Ancienne (64449)
• peper en zout

Bereiding: 

1 De Knorr Professional Hollandaise 
verwarmen. 2 Room opkloppen tot 
mayonaise dikte en toevoegen aan de 
Hollandaise. 3 Niet meer laten koken. 4 De 
2 soorten mosterd toevoegen. 5 Eventueel 
verder op smaak brengen met peper en zout.

Oriëntal Curry Hollandaise

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 1 kl Knorr Primerba Asian pesto (32322)
• 1 kl Knorr Primerba look (9352)
• 1 el Knorr kruidenpuree curry (9332)
• verse gember (32266)
• curcuma poeder (3115)
• peper en zout

Bereiding: 

1 De Knorr Professional Hollandaise 
verwarmen. 2 Verse gember versnijden tot 
zeer fijne brunoise en toevoegen aan de 
hollandaisesaus. 3 Voeg de Asian pesto, 
look en de curry kruidenpuree toe. 4 Werk af 
met een koffielepel curcuma poeder.  
5 Eventueel verder op smaak brengen met 
peper en zout.

Oostendse saus 

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional Hollandaise (11232)
• 200 ml Debic culinaire room (6429)
• 300 ml Knorr Professional visfumet (5603)
• 200 ml witte wijn (31434)  

(Brise de France Sauvignon blanc) 
• grijze garnalen (47702)
• parijse champignons (16054)
• mosselvlees (70394)
• Intense Flavor Citrus Fresh (63158)
• citroenzeste (68626)

Bereiding: 

1 Laat de witte wijn, visfond en culinaire room 
tot 1/3e inkoken. 2 Voeg de Hollandaisesaus 
eraan toe. 3 Snijd de champignons in 4 en bak 
ze mooi goudbruin. 3 Voeg de champignons, 
grijze garnaaltjes en het mosselvlees toe 
aan de saus. 4 Breng op smaak met enkele 
druppels Intense Flavor Citrus Fresh, zeste van 
citroen, peper en zout.

Spicy Morrocan Hollandaise 

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 1 el Harissa (47524)
• 1 kl korianderpoeder (7414)
• 1 kl komijnpoeder (6399)
• 1 kl tahinni (64940)
• gekonfijte citroen (64572)
• enkele takken verse koriander (41316)
• Intense Flavor Roast Umami (63160)

Bereiding: 

1 De Knorr Professional Hollandaise 
verwarmen. 2 Snijd de schil van de 
gekonfijte citroen in een zeer fijne brunoise. 
3 Voeg de tahinni, harissa en de specerijen 
toe aan de Hollandaise. 4 Snijd de verse 
koriander zeer fijn en voeg deze samen 
met de gekonfijte citroen toe aan de saus. 
5 Breng op smaak met enkele druppels 
Intense Flavor Roast Umami, peper en zout.

Pastishollandaise saus 

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• een scheutje pastis naar smaak (36214)
• 1 kl venkelzaad (43710)
• enkele takken verse dille (41231)
• peper en zout 

Bereiding: 

1 Het venkelzaad kneuzen in een vijzel en 
kort roosteren in een pan zodat de aroma’s 
mooi vrij komen. 2 De Knorr Professional 
Hollandaise verwarmen. 3 Een scheutje 
pastis, het geroosterde venkelzaad en wat 
fijngesneden dille toevoegen. 4 Eventueel 
verder op smaak brengen met peper en zout. 

Paprika Hollandaise 

Ingrediënten:

• 1 l Knorr Professional  
Hollandaise (11232)

• 200 ml Debic culinaire room (6429)
• 350 g gemengde paprikablokjes (65475)
• 150 g ajuinblokjes (26917)
• 200 ml witte wijn (31434)  

(Brise de France Sauvignon blanc) 
• 2 el paprika puree Knorr (34931)
• Debic bakken en braden (10206)
• peper en zout 

Bereiding: 
1 Ajuinblokjes en paprikablokjes kort maar 
krachtig bakken in Debic bakken en braden.  
2 Blussen met witte wijn. 3 Hollandaise en 
culinaire room toevoegen. 4 Paprika puree 
van Knorr toevoegen. 5 Eventueel verder op 
smaak brengen met peper en zout.
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Pizzasaus  
10/12 gekruid 4 kg - First State 
art. 55772 van 6,21 nu 5,46

5.19Amarenas  
850 g - Avila 
art. 52381 van 7,67 nu 7,10

6.75

SUPER
DEAL!

Tomatenpulp 
basilicum/olijfolie

2,5 kg - Elvea 
art. 54081 van  5,93 nu 5,00

4.75

Veggie paella  
1 kg - Ardo 
art. 65742 van 4,15 nu 3,67

3.49

Veggie mix indian style  
1 kg - Ardo 
art. 65744 van 4,70 nu 4,20

3.99 Veggie mix nordic style  
1 kg - Ardo 
art. 65745 van 4,70 nu 4,20

3.99

Groentegrill Andalusië  
1 kg - Bonduelle 
art. 25858 van 4,39 nu 3,74

3.55

Aubergines gegrild  
1 kg - Bonduelle 
art. 4420 van 7,39 nu 6,31

5.99Courgettes gegrild  
1 kg - Bonduelle 
art. 4574 van 7,34 nu 6,26

5.95

Maïskolven gegrild  
1 kg - Bonduelle 
art. 52578 van 4,92 nu 4,20

3.99

Gegrilde paprika  
rood/geel  
1 kg - Bonduelle 
art. 63953 van 6,54 nu 5,57

5.29
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Asperge groen  
tips 200 g 
art. 34120 nu 5,00

4.75

Citroen  
4 stuks in netje 
art. 36841 nu 1,99

1.89

Bieslook  
schaaltje 50 g 
art. 41229 nu 1,84

1.75

Citroenmelisse 
vers potje 
art. 50484 nu 1,84

1.75

Citroentijm  
schaal 50 g 
art. 51086 nu 1,84

1.75

Look  
200 g 
art. 53343 nu 1,36

1.29

Asperges heel  
800 ml - Lys de France 
art. 23843 van 3,70 nu 3,32

3.15
Asperges stukken 
(cuts en tips) 3 liter 
Lys de France 
art. 23844 van 9,78 nu 8,68

8.25Peren half  
6 x 1 liter - Diadem 
art. 45864 van 17,69 nu 16,05

15.25

Blauwe bes  
125 g 
art. 31581 nu 1,84

1.75 Framboos  
125 g 
art. 3928 nu 2,26

2.15

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

0.99
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TIJD VOOR ASPERGES
Culinaire inspiratie

• 12 st Medaglione Asperge Altoni (58364) 
• 200 ml Citrusvinaigrette Hellmann’s (29801)
• 1 venkel (53340)
• 1 citroen (68626)
• Enkele takken dille (41231)
• 4 plakken Meesterlijke beenham (37729)
• 1 eetlepel mosterdzaad (3135)
• 100 ml Chardonnay azijn (53893)
• 4 witte asperges (39546)
• Een scheutje hazelnotenolie (44334)
• Waterkers (3998)
• Een stuk Parmezaanse kaas (66864)
• Roze peperkorrels (9284)

Ingrediënten (4 personen)
1 Maak de venkel schoon, snij hem met de mandoline in flinterdunne 
plakjes en bewaar het in ijswater zodat ze mooi krullen. 2 Marineer de 
mosterdzaadjes in de azijn tot ze mooi opzwellen. Deze gebruiken we 
later om het gerecht af te werken. 3 Schil de asperges, snijd ze schuin 
en wok ze kort maar krachtig. Breng ze op smaak met peper, zout en een 
scheutje notenolie. 4 Kook de medaglioni in gezouten water gedurende 3 à 
4 minuten. 5 Laat de venkel uitlekken en breng deze verder op smaak met 
olijfolie, peper, zeezout, citroenzeste en fijngehakte dille. 6 Verwarm de 
citrusvinaigrette lichtjes. 7 Dresseer de warme medaglioni en de asperges 
en voeg wat lauwwarme vinaigrette toe. 8 Dresseer het gerecht verder met 
beenham, mosterdzaadjes waterkers en enkele krullen Parmezaanse kaas 
en gekneusde roze peperkorrels.

Bereiding

MEDAGLIONE VAN ASPERGES | BEENHAM  

CITRUS | VENKEL 

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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TIJD VOOR ASPERGES
Culinaire inspiratie

• 600 g zalmfilet (71956)
• 12 groene mini asperges (34120)
• Merlotazijn (53894)
• Enkele roosjes bloemkool (3963)
• ¼ Gekonfijte citroen (64572)
• ½ Granny Smith appel (16032)
• ½ koffielepel gemalen komijn (6399)
• 1 Komkommer (3974)
• 1 Chioggia biet (54351)
• Een scheutje sushi azijn (67271)
• Enkele zeebanaantjes (70294)
• Hero dressing knoflook citroen (72766)
• 5 Limoenen (3934)
• 200 ml witte wijn (31343) 

(Brise de France Sauvignon blanc) 
• 100 ml Olijfolie (52291)
• ½ Chilipeper (40013)
• 2 sjalotten (3987)
• Honing (7638)
• 12 st Tasty bites Seaweed (55926)
• Gepofte boekweitzaadjes (60365) 

Ingrediënten (4 personen)
1 Grill de mini asperges, kruid ze met peper en zout en blus af met merlot 
azijn. 2 Meng het limoensap, witte wijn, olijfolie, gesnipperde sjalot en fijne 
chilipeperringetjes tot een marinade. 3 Snij de zalmfilet in mooie gelijke 
lamellen en dresseer deze op het bord. Lepel gelijkmatig de marinade 
erover zodat de zalm reeds kan garen door de zuren van de marinade. 
4 Chioggia biet met de mandoline in flinterdunne plakjes schaven. De 
komkommer met een dunschiller in plakjes van 1 mm snijden. Alles ± 
een uurtje marineren in de sushi azijn. 5 Bloemkool verdelen in roosjes 
en fijn cutteren in de keukenrobot tot je een couscous structuur bekomt. 
De bloemkool heel kort blancheren in gezouten water en schrikken onder 
koud water. 6 Laat de bloemkool goed uitlekken en breng het op smaak 
met peper en zout, zeer fijn gesneden gekonfijte citroen, gemalen komijn 
en een Granny Smith appel in zeer fijne brunoise versneden. Breng verder 
op smaak met een beetje olijfolie en een scheutje citrusvinaigrette. 7 Bak 
de tasty bites af in hete olie van 170 °C. 8 Breng alle ingrediënten samen 
en dresseer het gerecht naar wens of zoals op de foto. 

Bereiding

CEVICHE VAN ZALM | MINI ASPERGES  

BLOEMKOOLCOUSCOUS | ZEEBANAAN  

LEMON MAYO 
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TIJD VOOR ASPERGES
Culinaire inspiratie

• 500 g tagliatelle Honig (22776)
• 6 witte asperges (39546)
• 6 groene asperges (5881)
• 600 ml Hollandaise Knorr (11232) 
• 400 ml Risso room Chanty Vegan (66347)
• Een scheutje geconcentreerde 

groentenbouillon Knorr (51974)
• 1 koffielepel Primerba curry (9332)
• ½ Courgette (3968)
• 2 st Paprika rood (3978)
• 2 st Paprika geel (59758)
• Basilicum (4007)
• Kervel (4013)
• Pompoenpitten (53878)
• 6 eieren (577)
• 200 g roquefort (70594)

Ingrediënten (4 personen)
1 Schil de asperges en versnijdt ze rauw in schuine stukken. 2 Versnijd de 
courgette en de paprika’s ook in gelijke stukken en wok ze samen met de 
asperges krachtig in olijfolie. 3 Kook de eieren gedurende 7 minuten zodat 
de eidooier nog smeuïg blijft. 4 Verwarm de Hollandaise en voeg de room 
eraan toe. Voeg een beetje water en geconcentreerde groentenbouillon 
toe aan de saus om enerzijds de smaak te boosten en anderzijds de saus 
iets vloeibaarder te maken. 5 De Primerba curry toevoegen. 7 Kook de 
tagliatelle in ruim gezouten water ‘al dente’. 8 Dresseer alles en werk het 
gerecht af met het gekookt eitje, enkele stukjes roquefort en blaadjes 
basilicum, kervelpluksels en enkele pompoenpitten.

Bereiding

VEGGIE TAGLIATELLE | WITTE EN GROENE 

ASPERGES 

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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TIJD VOOR ASPERGES
Culinaire inspiratie

• 28 witte asperges (39546)
• 8 eieren (577)
• 600 ml Debic Bakken en braden (10206)
• 50 g Gehakte peterselie 31300)
• Enkele takken kervel (4013)
• Enkele takken bladpeterselie (29583)
• Enkele Sweety Drops (51868)
• 12 plakken Duroc ham (63540)

Ingrediënten (4 personen)
1 Kook de eieren en plet ze zeer fijn. 2 Schil de asperges en grill ze 
krachtig in een grillpan of op de BBQ. 3 Verwarm de Debic bakken en 
braden en voeg de geplette eieren en peterselie toe. 4 Dresseer de 
asperges op klassieke wijze en werk ze verder af met de groene kruiden, 
Duroc ham en de sweety drops. 

Bereiding

GEGRILDE ASPERGES | A LA FLAMANDE  

DUROC D’OLIVE 
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SUPER
DEAL!

Lasagne bolognaise 
 alle crema 2,4 kg - Altoni 

art. 53742 van 22,04 nu 18,37

17.45

Ravioli gigante 
aubergine 
1 kg - Altoni 
art. 46062 van 15,93 nu 13,32

12.65
Ravioli gigante 
artisjok-pecorino 
1 kg - Altoni 
art. 46063 van 15,93 nu 13,32

12.65

Penne rigate  
5 kg - Valdigrano 
art. 41999 van 12,65 nu 10,52

9.99

Spaghetti fijn n°3 
5 kg - Valdigrano 
art. 554 van 12,97 nu 10,52

9.99
Spaghetti fijn n°1 
capellini  
5 kg - Valdigrano 
art. 598 van 12,65 nu 10,52

9.99 Spaghetti n°5  
5 kg - Valdigrano 
art. 645 van 12,86 nu 10,52

9.99

Tagliatelle nestjes 
kookbestendig 3 kg  
Anco Professional 
art. 1853 van 15,53 nu 14,26

13.55Spaghetti fijn  
2 x 5 kg - Honig 
art. 22773 van 29,19 nu 23,88

22.69 Capellini  
2 x 5 kg - Honig 
art. 22774 van 30,60 nu 25,04

23.79

Ravioli ricotta en spinazie  
1 kg - Altoni 
art. 46064 van 11,44 nu 9,53

9.05

vers vers

vers
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Penne standard  
3 kg - Anco Professional 
art. 43120 van 7,87 nu 7,36

6.99 Parel pasta couscous  
1,8 kg - Anco Professional 
art. 67487 van 6,11 nu 5,57

5.29

Maxibol  
44 x 95 g - Pastridor 1265 
art. 32396 van 21,60 nu 18,89

17.95
Pain bagnat wit  
4 x 11 x 105 g 
14 cm - Pastidor 1655 
art. 32398 van 20,58 nu 17,74

16.85

Carré rustiek wit 
30 x 120 g 
Pastridor 221767 
art. 72870 van 16,26 nu 13,67

12.99
Carré rustiek fitness  
30 x 120 g 
Pastridor 221768 
art. 72875 van 17,52 nu 14,73

13.99

SUPER
DEAL!

Italiaanse bol   
4 x 11 100 g 

13 cm - Pastridor 1684

art. 32399 van 21,77 nu 18,89

17.95

Boerenpistolet wit 
75 x 65 g - Dauphine 3782 
art. 41493 van 21,81 nu 16,83

15.99

Half stokbrood  
wit rustiek  
42 x 160 g - Dauphine 4273 
art. 60560 van 21,72 nu 16,83

15.99 Beschuiten verpakt 
156 x 2 stuks - Soubry 
art. 72246 van 22,06 nu 18,52

17.59

Maizena  
maiszetmeel  
5 kg - Soubry 
art. 14429  

van 10,92 nu 10,09

9.59

Per 2 verpakt
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Asperge-ham salade  
1 kg - Hamal 
art. 1758 van 9,71 nu 8,62

8.19 Zomersalade  
1 kg - Hamal 
art. 63858 van 10,66 nu 9,74

9.25Aardappelsalade 
1 kg - Hamal 
art. 7381 van 4,31 nu 3,78

3.59

Vleessalade  
1 kg - Van Zon 
art. 8045 van 8,38 nu 6,31

5.99 Kipsalade  
1 kg - Van Zon 
art. 8523 van 9,12 nu 6,62

6.29 Balletjes in BBQ saus  
1 kg - Van Zon 
art. 8531 van 8,84 nu 6,62

6.29

Creamy delight natuur  
1,5 kg - Rama
art. 69589 van 15,05 nu 13,00

12.35
Creamy delight 
fijne kruiden  
1,5 kg - Rama
art. 69590 van 17,08 nu 14,68

13.95
Gerookte Atlantische 
zalmsalade  
1 kg - Hamal 
art. 11835 van 16,07 nu 13,25

12.59

Focaccia  
mediteraneo  
Italiaans brood 10 x 450 g 
Banquet d’Or 321/l43 
art. 3175 van 32,27 nu 25,25

23.99

Focaccia rond 
mediterranea  
55 x 100 g
Banquet d’Or 486/l40 
art. 32821 van 51,56 nu 39,99

37.99 Muesli mix  
met vruchten 3 kg - Marcor 
art. 38265 van 19,88 nu 17,88

16.99
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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

Mascarpone kuipje  
500 g - Galbani 
art. 2227 van 4,40 nu 3,67

3.49

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

8.39
Mozzarella  
mini bolletjes  
1 kg ± 125 stuks - Galbani 
art. 43918 van 10,24 nu 9,15

8.69

Feta greco  
in blokjes 1,8 kg 
art. 64158 van 26,31 nu 23,00

21.85

Mozzarella zakje 
125 g - Galbani 
art. 7296 van 1,19 nu 1,00

0.95

Kaasblokjes 
Extra Oud  
500 g - Vergeer 
art. 69877 van 7,50 nu 6,94

6.59

Mozzarella gesneden  
50 x 20 g - Vergeer 
art. 21734 van 10,54 nu 9,25

8.79

32 33FOLDER - mei FOLDER - mei



Parmigiano reggiano 
30 m 150 g - Ambrosi 
art. 72717 van 4,20 nu 3,74

3.55Grana padano  
200 g - Ambrosi 
art. 72718 van 3,33 nu 2,94

2.79

Provolone  
Valpadana  
250 g - Ambrosi

Dolce 
art. 72719 van 3,05 

Piccante  
art. 72720 van 3,13

nu 2,79

2.65

Pecorino toscane dop  
150 g - Ambrosi 
art. 72721 van 3,60 nu 3,15

2.99

Gorgonzola dolce  
tray 150 g - Ambrosi 
art. 72722 van 2,13 nu 1,88

1.79 Gorgonzola piccante  
tray 150 g - Ambrosi 
art. 72723 van 2,60 nu 2,30

2.19

SUPER
DEAL!

Parmesan schilfers  
500 g - Ambrosi  

art. 66862 van 7,24 nu 6,30

5.99
Scamorza gerookt 
250 g - Ambrosi 
art. 72724 van 2,85 nu 2,52

2.39

Kaasschotel spaans  
6 soorten 125 g - Juan Luna 
art. 64531 van 3,50 nu 3,10

2.95
Kaasschotel  
internationaal  
170 g - Juan Luna 
art. 64533 van 3,78 nu 3,32

3.15
Kaasplank 
europese kazen  
170 g - Juan Luna 
art. 72725 van 3,92 nu 3,46

3.29
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Ontvette ham baguette  
gesneden 5 x 15 cm 34 sneden 
art. 35533 van 10,57 nu 9,46

8.99

Schotel  
salamiblokjes kaasblokjes  
boerenworst 200 g 
art. 68370 van 3,91 nu 3,57

3.39

Tapadoro  
sweet pepers, gedroogde  
tomaten croc sec 250 g 
art. 71111 van 5,46 nu 4,83

4.59
Tapadoro  
groene olijven knoflook  
kaasblokjes 270 g 
art. 71112 van 5,46 nu 4,83

4.59

Gerookt (ontbijt)spek  
gesneden zonder knars 
art. 26052 van 12,31 nu 10,09

9.59
/KG

SUPER
DEAL!

Pic-nic schouderham  
gesneden 500 g 

art. 19998 van 5,03 nu 3,99

3.79

Geitenkaas buche
gerijpt 1 kg - Selecta   

art. 26961 van 13,32 nu 11,36

10.79
Préparé  
1,25 kg - Traiteur Pierrot 
art. 17690 van 12,61 nu 11,46

10.89

Burratina deliziosa  
“delizia” 150 g  
art. 65900 van 2,40 nu 2,26

2.15

Ansjovisfilets  
gezouten 500 g msc 
art. 71014 van 11,23 nu 9,95

9.45
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Meer informatie & inspiratie? 
Surf naar www.debic.com en ontdek er onze recepten. 

Debic. Gemaakt voor professionele handen.

Bereiding
Haal de Debic Schapes Panna Cotta Ring uit de blister. Snij de panna 
cotta ring doormidden. Schik op een bord en dek af met plastic. 
Laat ontdooien in de koelkast. Snijd met behulp van een pomme 
parisiennelepeltje kleine balletjes uit de verschillende meloenen. 
Gebruik een grotere pomme parisiennelepel om de balletjes van de 
champagnesorbet te vormen. Maal de gedroogde dragon tot poeder.

Opbouw & afwerking 
Leg 2 bolletjes van de champagnesorbet naast de panna cotta. 
Schik de meloenbolletjes langs de panna cotta. Breek de koekjes in 
kleinere stukjes en leg ze tussen de meloenbolletjes. Werk af met het 
dragonpoeder en de verse dragon.

PANNA COTTA RING
MET MELOEN, CHAMPAGNESORBET EN DRAGON

Culinaire inspiratie

Ingrediënten
10 Debic Shapes Panna Cotta Ring

1 honingmeloen

1 cavaillonmeloen

½ watermeloen

20 bolletjes champagnesorbet

5 “Rose de Reims”-koekjes

10 g gedroogde verse dragon

Panna cotta  
1 liter - Debic 
art. 34464 van 6,37 nu 5,74

5.45

Chocolademousse basis  
1 liter - Debic 
art. 45747 van 6,04 nu 5,42

5.15Crème anglaise bourbon  
1 liter - Debic 
art. 6412 van 4,66 nu 4,09

3.89Culinaire room original  
1 liter - Debic 
art. 6429 van 3,87 nu 3,42

3.25

Panna cotta ring  
8 x 57 g - Debic 
art. 72286 nu 10,20

9.695.45
nu 5,74

Dessert   
1 liter - Debic 

IJsparfait  
art. 25624 van 6,23

Crème brûlée  
art. 21032 van 6,43
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Dragees mini  
900 g mini m&m - DV Foods 
art. 10512 van 12,72 nu 11,36

10.79Bresiliennenootjes  
700 g - DV Foods 
art. 2378 van 8,35 nu 7,36

6.99

Cup mignon  
15 ml - 1100 stuks 
art. 42370 van 71,87 nu 63,11

59.95IJssigaretjes  
204 stuks - Show Piroudecor 
art. 452 van 14,19 nu 12,31

11.69

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

7.59

Mini brownies  
96 x 13 g - Poppies 
art. 55169 van 9,86 nu 8,30

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

9.29 Mini eclairs vanille  
96 x 17 g - Poppies 
art. 58831 van 15,22 nu 12,79

12.15

Mini madeleine  
60 stuks - Lotus 
art. 64012 van 10,00 nu 8,68

8.25

Panesco  
mini beignet  
the crazelnut bite  
105 x 25 g 
art. 39419 van 30,35 nu 25,22

23.95

Koek
Lotus 

12.85
nu 13,53

Mini luikse wafel  
48 x 28,5 g
art. 43628 van 15,37

Frangipane  
24 x 52 g 
art. 19619 van 15,26

IJsspikkels  
1 kg sprinkelmix - DV Foods 
art. 478 van 5,16 nu 4,62

4.39

36 37FOLDER - mei FOLDER - mei



Panacotta ring | aardbei | munt | crumble 
van boterkoekjes en rode vruchten 

Bereiding 10 porties:  
1 Vermaal 200 g Didess boterkoekjes pain turc (48729) tot een soort van 
zandstructuur. Meng het onder 3 el crumble van rode vruchten (60366). 
2 Pluk enkele blaadjes verse munt (41233) en stamp ze samen met 100 
g suiker (1923) fijn in een vijzel tot je een muntsuiker bekomt. 3 Was 
en snij 30 aardbeien (32236) in kleine stukjes, meng er 150 ml Monin 
aardbeiensiroop (36418) en de muntsuiker onder. 4 Breng een laag van  
1 cm koekjescrumble aan in een potje. 5 Plaats de Debic panna cotta ring 
(72286) er bovenop en vul hem met de aardbeitjes. 6 Werk af met een 
takje munt.
Foodcost: € 1.50 | Adviesverkoopprijs: € 6.00

Amandel vanille crème | meringue | framboos

Bereiding 10 porties: 
1 Klop 300 g Debic gesuikerde room (7304) half op. 2 Klop met behulp 
van een keuken robot 800 g Debic crème suisse (13099) tot een 
luchtige massa. (het originele volume zal verdubbelen) 3 Schraap de 
kern uit 2 vanillestokken (71304) en voeg het toe samen met 200 ml 
Monin amandelsiroop (42233) toe aan de crème Suisse. 4 Spatel de 
half geslagen room onder het beslag. 5 Spuit de potjes voor de helft 
vol met het beslag. 6 Werk af met 150 ml frambozencoulis (33928), 30 
frambozen(3828), 20 meringues (48730) en muntblaadjes (41233).

Foodcost: € 1.00 | Adviesverkoopprijs: € 4.00

LENTE DESSERTS
Take away inspiratie

Pistacheparfait | passievrucht | limoncello

Bereiding 10 porties:  
1 Klop 1 liter Debic parfait (25624) op tot een luchtige massa (het 
originele volume zal verdubbelen). 2 Voeg 150 g Colac Pasto pistache 
(62042) toe aan de Parfait en laat nog even draaien. 3 Breng een 
laag van 250 g speculaascrumble (29596) aan in de potjes. 4 Breng 
het beslag over in een spuitzak, vul de potjes voor de helft en plaats 
ze in de diepvries voor minstens 4 uur. 5 Schep het vruchtvlees uit 6 
passievruchten (16069) en meng het met 250 ml limoncello (53486). 
Breng op elk potje een laagje  aan van 0.5 cm. 6 Werk af met een takje 
citroenmelisse (50484).

Foodcost: € 1.20 | Adviesverkoopprijs: € 5.00

Kokos parfait | rum | gekarameliseerde ananas  

Bereiding 10 porties: 
1 Klop 1 liter Debic parfait (25624) op tot een luchtige massa (het 
originele volume zal verdubbelen). 2 Voeg 200 ml Monin kokos 
fruitpuree (39979) toe aan de Parfait. 3 Breng het over in een spuitzak, 
vul de potjes voor de helft. Laat opstijven in de koelkast. 4 Snij een 
verse ananas (3914) in blokjes van 1.5 cm en schraap de kern uit 2 
vanillestokken (71304). 5 Bak ze in een weinig boter, voeg vanille en 2 
gekneusd ecitroengrassen (34535) toe en bestrooi met  120g rietsuiker 
(19406). 6 Laat mooi goudbruin karamelliseren, bus af met 150 ml 
Bumbu XO rum (71503) en laat afkoelen. 7 Dresseer de ananas op de 
parfait en werk af met enkele blaadjes Atsina cress (41250). 

Foodcost: € 1.20 | Adviesverkoopprijs: € 5.00
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EAT@HOME OUDSBERGEN 
Sterk horecaconcept in de kijker 

Welkom bij eat@home, het epicentrum van de take-away. Waar quality food véél meer is dan een snelle hap. 
Waar additieven en bewaarmiddelen zoveel mogelijk buiten de deur gehouden worden. En waar kwaliteitsvolle en 
huisbereide gerechten in een aangename omgeving genuttigd kunnen worden.

Eat@home is niet zomaar een doorsnee frituur; het aanbod is enorm.  
Van -uiteraard- de lekkerste Belgische frietjes en snacks tot broodjes, burgers, 
pasta’s, heerlijke salades, panini’s, pizza’s, croque’s en zo verder. Ook een 
broodjeslunch voor uw bedrijf wordt door eat@home tot in de puntjes verzorgd. 
Naast de klassieke frietjes staat eat@home ook bekend voor ‘specialiteit frieten’ 
met weeral een uitgebreid aanbod. Denk aan een Bicky friet of een gyros friet, 
een Turkse friet, kipsaté friet en meer. Topper in deze categorie: het frietje met 
Javaanse kip: een friet met huisbereide gegrilde kip, ananas, Bickyuitjes en pikante 
saus. Allemaal à la minute bereid en beschikbaar voor take-away of levering.

“HET EAT@HOME CONCEPT IS DE LAATSTE STAP IN DE 
EVOLUTIE VAN DE TRADITIONELE BELGISCHE FRITUUR.”
 
Uit eigen keuken 
Alle bereidingen komen uit eigen keuken: kraakverse salad bowls, pulled porc, 
stoofvlees... Een breed gamma aan verse take-away maaltijden en desserten 
wordt aangeboden in een aparte take-away toog. En ook een ruim assortiment 
burgers wordt zeer gesmaakt, gaande van een klassieke burger tot een mooie 
en verfijnde beefburger. De philly cheese steak burger is écht een voltreffer en 
de meest uitdagende van het lijstje: een broodje met een vers gebakken steak en 
kaassaus, afgetopt met een pikant sausje.

Digitalisering 
Op www.eatathome.be kunt u het volledige assortiment terugvinden en 
online bestellen en betalen. Ook als bedrijf is het leuk om af en toe met alle 
medewerkers frietjes of broodjes te eten. Organisatorisch is dit echter een 
uitdaging wanneer u met veel werknemers bent. Eat@home zorgt voor een 
makkelijke oplossing: iedereen kan met zijn eigen account voor zichzelf een 
bestelling plaatsen en betalen. Alle betalingen worden verzameld en samen 
met de order doorgestuurd. En elke bestelling wordt voorzien van de naam de 
medewerker, zo loopt het niet in het honderd! 

Feestje?
Eat@home begeleidt u graag bij het samenstellen van een cateringconcept 
voor al uw evenementen. Ontbijt, businesslunch, etentje onder vrienden, 
huwelijksfeest... Werkelijk alles kan.

Beleving en comfort
Beleving en comfort dragen wij hoog in het vaandel. Centraal in de zaak 
staat een opvallend groot en rustgevend zeeaquarium met adembenemende 
levende koralen en tropische vissen. Voor gezinnen die ter plaatse komen eten 
is er een ware kidscorner voorzien met een tv scherm, ingebouwde tablets 
en speelgoedjes. En ook op vlak van hygiëne bieden we alle comfort. Alles is 
geautomatiseerd en exclusief voor de vrouw is er een Japans toilet geïnstalleerd.

©Peter Guedens
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Cocoon fun  
vanille + aardbeiensaus 
24 x 90 ml - Mio 
art. 30163 van 19,10 nu 11,84

11.25

Aupa polo up cola 
24 x 105 ml - Kalise 
art. 39360 van 26,66 nu 16,58

15.75Waterijs torsado 
20 x 80 ml - Mio 
art. 58601 van 23,59 nu 11,95

11.35

Hoorntje vanille  
20 x 120 ml 
art. 63316 van 14,00 nu 12,37

11.75
Bresilienne 
vanille hoorntjes  
ambachtelijk 14 x 120 ml 
art. 64144 van 17,44 nu 12,37

11.75

Aupa polo up citroen  
24 x 105 ml - Kalise 
art. 64296 van 26,48 nu 16,58

15.75

Lotus speculoos 
ice stick  
28 x 90 ml 
art. 66737 van 29,92 nu 27,74

26.35

Snickers  
ice cream bar 
king size 24 x 66 g 
art. 70051 van 27,51 nu 24,16

22.95
Mars  
ice cream bar 
king size 24 x 61 g 
art. 70052 van 27,51 nu 24,16

22.95
Twix  
ice cream bar 
24 x 40 g 
art. 70053 van 23,67 nu 21,00

19.95

Bounty  
ice cream bar 
king size 24 x 52 g 
art. 70054 van 27,51 nu 24,16

22.95
M&M’s 
peanut ice stick  
25 x 62 g 
art. 70055 van 31,90 nu 28,37

26.95
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Java Home starterkit:  
Alles wat je nodig hebt. Met dit startpakker krijg je het:
• Het JAVA Pro toestel
• Twee doosjes van elke koffiecapsule: Forte (32st), Leggero (32st), Deca (32st), India 

(32st) en Papua (32st)
• Een doosje van de chocoladecapsules (16st) en melkcapsules (16st)
• Een doosje van de theesoorten: Wild Berry, Mint Ecperience en Pure Sencha
• Een bus van het reinigings- en ontkalkingsmiddel voor jouw toestel.

Java Pro starterkit:  
Alles wat je nodig hebt. Met dit startpakker krijg je het:
• Het JAVA Pro toestel
• Twee doosjes van elke koffiecapsule: Forte (32st), Leggero (32st), Deca (32st), India 

(32st) en Papua (32st)
• Een doosje van de chocoladecapsules (16st) en melkcapsules (16st)
• Een doosje van de theesoorten: Wild Berry, Mint Ecperience en Pure Sencha
• Een bus van het reinigings- en ontkalkingsmiddel voor jouw toestel.

Java starterskit 
home caps system 

art. 72928 van 196,00 nu 153,63

145.95

Java starterskit 
pro caps system

art. 72927 van 406,00 nu 315,74

299.95
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WIJN
v/d maand

Met een mooie goudgele kleur met 
groene reflecties in het glas biedt de 
neus expressieve geuren van geel rijp 
fruit als perzik en ananas en tonen 
van vanille. Een rijke mond met ronde 
combinaties van aroma’s met een mooie 
balans en een lange afdronk met lichte 
tonen van hout bewijst dat een deel van 
de wijn een opvoeding op eik krijgt. 
Wijn & spijs
Kip, wit vlees, gebakken of gepocheerde 
vis, stevige salades, als starter bij een 
amuse…

El Castilla Viura Chardonnay
75 cl

art. 68247 van 5,86 nu 5,00

Serveertemperatuur
10 tot 12° C.

Drinken
nu – 2024

Drinken
nu – 2026

Herkomst  
Castilla La Mancha, Spanje
 
Druiven  
Viura en Chardonnay

Deze syrah heeft een intens donkerrode 
kleur. De neus verrast met heerlijke 
geuren van bramen en rijpe kersen, 
aangevuld met hints van verse kruiden, 
bescheiden hout en een vleugje vanille. 
De rijke body geeft licht rokerige tonen 
van zwart fruit, tabak en chocolade prijs 
en wordt afgesloten met een afdronk 
vol plezierige zuren, zachte tannines en 
een klein ‘pepertje’.
Wijn & spijs
Rood vlees, stoofvlees, gourmet of 
vleesfondue, BBQ, Jamón Ibérico…

El Castilla Syrah
75 cl

art. 68244 van 5,72 nu 5,00

Serveertemperatuur
16 tot 18° C.

Herkomst  
Midden-Spanje
 
Druiven  
100% Syrah

4.75 4.75

nieuw 6 HALEN
4 BETALEN

dat is 4.86 per fles 

Care Solidarity Rosé
Herkomst  

Cariñena (Aragón), Spanje
 

Druiven  
50% Tempranillo en  

50% Cabernet Sauvignon

art. 72817 nu 7,68

Extra Dry  
 
Druiven  
100% Glera

art. 66703  

van 2,98 nu 2,68

2.55

Rosé  
 

Druiven  
88% Glera en  

12% Pinot Noir

art. 68758  

van 3,13 nu 2,79

2.65

Prosecco DOC Treviso
20 cl 

Herkomst  
Treviso (Veneto), Italië
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Veremo Rioja 
Cosecha 
75 cl

Herkomst  
Rioja, Spanje
 
Druiven  
100% Tempranillo

art. 72887 van 7,50 nu 6,62

6.29

Veremo Rioja 
Crianza 
75 cl

Herkomst  
Rioja, Spanje
 
Druiven  
100% Tempranillo

art. 72888 van 9,10 nu 7,99

7.59

Velarino 
75 cl 

van 7,61 nu 6,73

6.39

Malvasia Nera
art. 72883

Nero di Troia 
art. 72884

Susumaniello  
art. 72885

Vermentino  
art. 72886

Monteabellon  
Verdejo  
75 cl 

Herkomst  
Rueda, Spanje
 
Druiven  
100% Verdejo

art. 72783 van 7,40 nu 6,79

6.45

Monteabellon  
Tempranillo  
5 meses 
75 cl

Herkomst  
Ribera del Duero  
(Castilla Y Léon), Spanje
 
Druiven  
100% Tempranillo

art. 72785 van 8,57 nu 7,57

7.19

Landskroon 
Blanc de Noir Rosé 
75 cl

Herkomst  
Paarl, Zuid-Afrika
 
Druiven  
100% Pinotage

art. 54362 van 5,99 nu 5,25

4.99

Liorose Grenache  
Rosé, IGP Pay’s  
D’Oc 
75 cl

Herkomst  
Languedoc, Frankrijk
 
Druiven  
100% Grenache

art. 70013 van 6,62 nu 5,84

5.55

Rambla by Born  
Rosé Barcelona,  
DO Penedès  
75 cl

Herkomst  
Penedès, Spanje
 
Druiven 
Garnacha Negra  
en Tempranillo

art. 72728 van 7,68 nu 6,79

6.45

BIO

nieuw nieuw nieuw

nieuw

nieuw
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Ingrediënten:
• 3 cl vodka Grey Goose (36477)
• 2 cl Cointreau (47499)
• 2 cl vers geperst limoensap (3934)
• 3 cl veenbessensap Caraïbos (38829)
• 1 cl suikersiroop Canadou (44033)
• 10 ijsblokjes (64852)

Bereiding:
1 Koel het martiniglas voor met ijs.  
2 Schenk de vodka, Cointreau, het limoensap, 
veenbessensap en de suikersiroop in de 
shaker. 3 Vul de shaker met ijsblokjes 
en schud krachtig. Verwijder het ijs 
uit het voorgekoelde glas en strain de 
cocktail in het martiniglas. 4 Garneer met 
een limoenpartje.

Ingrediënten:
• 4.5 cl bourbon whiskey Four 

Roses (4880)
• 6 druppels Angostura  

bitters (50171)
• 15 cl ginger ale (64713)
• 1 citroen (68626)
• munt (4017)
• gedroogde pompelmoes (70185)

Bereiding:
1 Vul het glas met 5 ijsblokjes. 2 Voeg er de 
bourbon en Angostura aan toe. 3 Snij met 
een citrustrekker een lange citroenzeste, 
zodat de etherische oliën van de citroen 
in het glas terechtkomen. 4 Doe de 
zeste in het glas en giet er de ginger ale 
over. Omroeren en klaar. Afwerken met munt en 
gedehydrateerde pompelmoes. HO
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FEESTELIJK APERITIEVENDrankinspiratie

Limoncello  
Antica Villa 28%  
2 liter 
art. 66255 van 32,50 nu 30,89

29.35

Cava Anyal Brut  
75 cl 

Herkomst  
Penedès, Spanje
 
Druiven  
Macabeo, Xarel’lo  
en Parellada

art. 65424 van 8,89 nu 7,88

7.49

BIO

Limoncello  
Bongiorno  
2 liter 
art. 65905 van 38,67 nu 33,67

31.99

Gin Bobby’s 42% 
70 cl 
art. 51075 van 33,38 nu 29,15

27.69

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

34.59

Gin
50 cl 

32.99

Copperhead 40%  
art. 54442 

Copperhead 
Black Batch 42% 
art. 62234

van 38,25 nu 34,73
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Ingrediënten:
• 6 cl witte rum Bacardi (2978)
• 4 aardbeien (32236)
• 1 Limoen (2211)
• 10 blaadjes verse munt (4017)
• 2 cl suikersiroop Canadou (44033)
• crushed ice (54122)
• bruiswater (35282)

Bereiding:
1 Snij 3 aardbeien en 1 limoen in 
kwartjes. 2 Doe ze in een glas samen 
met de muntblaadjes en kneus alles 
met een stamper. 3 Vul het glas verder 
aan met crushed ice. 4 Giet daarover 
de rum en het bruiswater. 5 Haal met een 
cocktaillepel alle ingrediënten door elkaar 
zodat ze mooi verdeeld zijn over het glas.  
6 Garneer met een aardbei en takje munt.

Ingrediënten voor 4 personen:
• 6 cl vodka Greg Goose (36477)
• 1 cl perzik likeur (41408)
• 1 cl siroop elderflower Monin (44482)
• 3 cl vers citroensap (68626)
• 1 cl aardbeiensiroop (36418)
• prosecco rosé millesimato R&J (70683)

Bereiding:
1 Doe alle ingrediënten, behalve de 
prosecco, in een met ijs gevuld mengglas 
en roer stevig. 2 Verdeel dit over 4 met ijs 
gevulde glaasjes. 3 Voeg op het einde de prosecco 
rosé toe. SU
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Gin Hendrick’s 
70 cl 
art. 37123 van 34,84 nu 30,41

28.89

Hendrick’s Neptunia Gin 43,4%  
70 cl 
art. 72726 van 46,28 nu 42,09

39.99

Gin Double You  
70 cl - Wilderen
art. 55043 van 39,06 nu 34,73

32.99

Amaretto 30%  
70 cl - Villa Massa 
art. 70627 van 24,23 nu 19,99

18.99

Cointreau 40%  
1 liter 
art. 47499 van 31,73 nu 26,47

25.15 7.79

Sangria Lolea 
7% - 75 cl

N1 rood 
art. 61904

N2 wit 
art. 61903

van 10,06 nu 8,20
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LADY JANE’S CHOICE

Fryns Distillery creëerde een assortiment van hoogkwalitatieve en internationale bekende cocktails, de Lady Jane’s Choice - Ready to Drink 
cocktails. Deze cocktails hebben tal van voordelen zowel voor horeca als voor thuisgebruik. Dit ready to drink concept is gemakkelijk in de 
praktijk. Je moet de cocktail gewoon uitschenken, ijs toevoegen en garneren. Zo tover je in enkele seconden een premium cocktail op tafel zoals 
in de cocktailbar. Op deze manier kan je high-end cocktails in een continue kwaliteit serveren en is cocktails maken geen tijdrovende taak meer! 
 
De Lady Jane’s choice cocktails zijn vernoemd naar een tante Jeanne, een groottante van de familie Fryns die leefde tijdens de Roaring 
Twenties. Het was een inspirerende vrouw die bewust genoot van elk moment, zowel de grote als de kleine momenten. Zo genoot ze af en toe 
van een heerlijke, perfect gebalanceerde cocktail! Daarom is Lady Jane’s Choice 100% Belgisch vakmanschap met een twist van Lady Jane.

Lady Jane’s Choice – Ready to Drink Cocktails. Enkel uitschenken, ijs toevoegen en garneren.

COSMOPOLITAN

Het originele recept van de 
Cosmopolitan vonden we terug in het 
boek ‘Pioneers of mixing at Elite Bars’ 
uit 1934. Na heel wat experimenteren 
met dit recept, kwamen we op het idee 
om een infusie te maken van verse 
roze pompelmoes, een huisbereide 
infusie van citroengras en olie van 
limoen. Zo tillen we deze classic naar 
een hoger niveau. Namelijk onze 
premium ready to drink Cosmopolitan 
met een twist van Lady Jane.

BELGIAN NEGRONI

Deze ready to drink Belgian 
Negroni is een gebalanceerde en 
verfijnde twist op de oorspronkelijke 
bestelling (1919) van Graaf Negroni. 
Wij hebben deze verfijnde cocktail 
zorgvuldig samengesteld met 
onze Fryns Premium Belgian 
Genever, huisgemaakte bitters en 
zachtkruidige Vermouth. Doordat 
we onze bitter zelf maken, is deze 
ready to drink Belgian Negroni zacht 
en toegankelijk net zoals Lady Jane 
haar Negroni graag had.

LAZY RED CHEEKS

Friszoete frambozen, huisgemaakte 
violetsiroop, citroen en premium 
vodka. Deze ready to drink Lazy 
Red Cheeks is een frisse en fruitige 
mix die je ongetwijfeld laat blozen 
van plezier. Die blos op de wangen 
inspireerde een Belgische artiest 
bovendien tot de naam ‘Lazy Red 
Cheeks’. Een verwijzing naar de 
schitterende kleur en verfrissende 
smaak. Deze Lazy Red Cheeks is 
bekend in België en klaar om de 
wereld te veroveren.

70 cl 
Lady Jane’s choice
art. 68425 nu 21,04

19.99

70 cl
Lady Jane’s choice
art. 68423 nu 21,04

19.99

70 cl
Lady Jane’s choice
art. 68424 nu 21,04

19.99

Drankinspiratie
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Botanica pakket
gedroogde citroen + gedroogde appel + lege glazen bokaal 

art. 72940 nu gratis

3x
Gedroogde 
sinaasappel 
110 g - Botanica 
art. 67275 nu 11,30

=
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Appelsap  
6 x 20 cl - Varesa 
art. 40482 van 2,51 nu 2,26

2.15Sinaasappelsap  
6 x 20 cl - Varesa 
art. 40587 van 2,44 nu 2,26

2.15

Sinaasappelsap  
6 x 1 liter 100% puur sap 
ongezoet - Varesa 
art. 25835 van 9,32 nu 8,37

7.95

Mineraalwater  
12 x 50 cl pet - Ana Aqua 
art. 55268 van 3,10 nu 2,79

2.65Mineraalwater  
6 x 1,5 liter pet - Ana Aqua   
art. 55269 van 2,95 nu 2,68

2.55
Mountain  
Dew Original  
4 x 6 x 50 cl 
art. 54693 van 37,69 nu 28,68

27.25

Grills  
art. 11592 van 16,44

Bugles nacho  
cheese 
art. 25757 van 16,71

van 10,57 nu 8,68

8.25
nu 12,47

11.85 Crac A nut paprika  
zakjes 20 x 45 g - Duyvis 
art. 56627 van 17,21 nu 14,37

13.65

Chips  
20 x 40 g - Lays 

Paprika
art. 24883

Naturel  
art. 24865

Chips  
24 x 30 g - Lays 

Voortaan vast in prijs verlaagd! Frisdrank 
24 x 33 cl blik 

Dr Pepper  
art. 11725 van 21,38 nu 18,17

Orangina  
art. 2659 van 21,99 nu 18,51

Gini lemon  
art. 2646 van 19,73 nu 17,20

Schweppes agrum  
art. 4346 van 20,06 nu 17,23

Oasis tropical  
art. 23086 van 18,54 nu 17,16

17.26

17.58

16.34

16.37

16.30
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Vaatwastabletten 
3 kg - DIPP (28) 
art. 43436 nu 32,35 

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 20.49 
per stuk

Vaatwaspoeder 
actief 10 kg - DIPP (14) 
art. 43784 van 51,45 nu 32,26

30.65

Spoelglansmiddel 
vaatwasmachines 
10 liter - DIPP (40) 
art. 58003 van 59,54 nu 38,26

36.35
Regular  
all in 1 pods  
75 stuks - Ariel 
art. 72747 van 47,06 nu 35,32

33.55

Color all in 1 pods  
75 stuks - Ariel 
art. 72748 van 47,06 nu 35,32

33.55
Aluminium folie 
30 cm x 120 m 3 stuks 
Wrapmaster 
art. 42255 van 69,47 nu 55,95

53.15
Aluminium folie  
45 cm x 120 m 3 stuks
Wrapmaster 
art. 42257 van 104,54 nu 84,16

79.95

Vaatwasmiddel 
vloeibaar alle water  
10 liter - DIPP (13) 
art. 43745 van 50,63 nu 32,26

30.65

Vershoudfolie  
45 cm 300 m 3 stuks 
Wrapmaster 
art. 7764 van 66,11 nu 49,42

46.95
Vershoudfolie  
30 cm 300 m 3 stuks 
Wrapmaster 
art. 7804 van 44,84 nu 33,53

31.85
Bakpapier  
45 cm x 75 m 3 stuks 
Wrapmaster 
art. 41167 van 46,79 nu 37,67

35.79
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Catering schaal palm  
35 x 24 x 2,5 cm 10 stuks 
art. 71704 van 8,36 nu 7,36

6.99Catering schaal palm  
45 x 29 x 2,5cm 5 stuks 
art. 71705 van 6,93 nu 6,09

5.79

Fine dine bord palmblad 
22,5 x 12 x 2,5 cm 20 stuks 
art. 71706 van 7,08 nu 6,30

5.99

Fine dine bord palmblad 
26 x 14 x 2,5 cm 10 stuks 
art. 71707 van 5,68 nu 5,04

4.79

Mini vork bamboe 
9 cm 200 stuks 
art. 71709 van 9,74 nu 8,58

8.15 Mini lepel bamboe 
9 cm 200 stuks 
art. 71710 van 11,31 nu 9,95

9.45

300cc  
art. 64477  

van 4,71 nu 3,99

3.79 Deksel milkshakebeker 
Ice is (n)ice 50 stuks pet 
art. 64480 van 1,13 nu 0,94

0.89

100 ml
art. 72944  

van 5,01 nu 4,62

4.39

IJsbeker Ice is (n)ice
50 stuks pet 

200 ml
art. 72945  

van 5,44 nu 4,94

4.69

400 ml
art. 72946  

van 6,14 nu 5,57

5.29
Deksel x-slot
Ice is (n)ice 
25 stuks karton 
art. 72943 van 4,63 nu 3,99

3.79

400cc 
art. 64478  

van 4,79 nu 4,09

3.89

500cc 
art. 64479  

van 4,95 nu 4,20

3.99

Milkshakebeker Ice is (n)ice
50 stuks pet 
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Voedsel  
bezorgrugtas  
zwart geisoleerd  
41 x 40 x 47 cm 
art. 69715 van 74,50 nu 63,10

59.95Schort Vita  
zwart 80 cm - Cheffix 
art. 71588 van 12,56 nu 10,05

9.55Sloof Chouf  
olijfgroen 40 cm - Cheffix 
art. 71590 van 9,99 nu 7,74

7.35

Antraciet  
art. 46763

Rood 
art. 47021 

van 154,39 nu 122,05

115.95

Lotus brandpasta 
200 ml 
art. 53034 van 6,33 nu 4,89

4.65 Theelichtjes  
120 stuks 6 h karton - Spaas 
art. 1246 van 10,30 nu 9,21

8.75 Citronella terracotta 
royale flame - Spaas 
art. 50042 van 3,47 nu 3,00

2.85

Barbecue  
4 kg - Lotusgrill 
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Stel jezelf en je zaak even voor?
Ik ben Dries VanLommel en ik ben de chef van de Ampersand in het mooie 
en historische centrum van Diest. Althans, toch van één deel van de zaak. 
Ik heb namelijk het genoegen om te mogen werken in een super leuke en 
vooral unieke gelegenheid. De Ampersand bestaat namelijk uit 2 concepten 
in 1 pand. Voor een heerlijk ‘feel good’ ontbijt, een smakelijke lunch of een 
gezellige babbel met een lekker drankje ontvangen wij jullie graag in het 
bovenste gedeelte van het pand. Beneden -in onze conceptstore- ligt de 
focus op dameskleding, accessoires, handtassen en meer. Met uiteraard 
professioneel en persoonlijk advies op maat. Ook voor een leuke gift kan je bij 
de Ampersand terecht. De drijvende krachten achter deze onderneming zijn 
2 bevriende koppels: Michiel & Gwen en Bo & Jesse die elk een eigen droom 
hadden: clothes & gifts en breakfast & lunch. Het mooiste uit deze werelden 
ontwaakten uit de droom en werden concrete ideeën die zijn samengevoegd 
tot een bijzondere combinatie van winkelen en genieten. De Ampersand 
opende haar deuren op 14 augustus 2021 en biedt modieuze, kwaliteitsvolle 
dameskleding en accessoires én tegelijkertijd een uitgebalanceerde ontbijt- 
en lunchkaart waarop ook heerlijke koffie, een glaasje wijn en een lekkere 
pint niet ontbreken. Op onze Facebook- en Instagrampagina’s leest u alles 
over onze nieuwe collecties, acties en evenementjes. Hou ze gerust in de 
gaten want wie weet komt er al snel weer iets heel leuks aan!  

Signature Dish
Voor onze signature dish moeten we niet lang nadenken. Croque de 
Ampersand: een dubbeldekker croque met cheddar, hesp, omelet, spek, 
tomaat, sla, rode ui en mosterdmayonaise. Een heerlijke lunch voor durvers 
met een gezonde eetlust en hét paradepaardje op onze kaart. Wij serveren 
vooral klassieke gerechten met een leuke en creatieve toets; deze croque is 
daarvan een typisch voorbeeld.   

Stel jezelf en je zaak even voor?
Wij zijn Lies Vaes (23) en Ilska Mussen (49). Ilska is geen onbekende in 
de regio; ze heeft reeds een rijke ervaring van 30 jaar in de horeca. Ilska 
werkte in verscheidene horecazaken in St. Truiden, Genk en Paal en 22 jaar 
geleden startte ze haar eerste broodjeszaak in Hulst Tessenderlo in een Esso 
Tankstation. 10 jaar later opende ze samen met Davy Rayen de allerbekende 
broodjeszaak ‘Manja’ in Beringen. In 2021 was het tijd voor een nieuw project. 
Na een zoektocht naar een mooi pand in de regio kwam ze uit bij een statig 
herenhuis op de Markt in Tessenderlo. Ilska: ‘Na een goede voorbereiding zijn 
we op 5 december 2021 gestart, in volle Coronatijd met bergen mondmaskers, 
handgels en maatregelen. Mijn nichtje Lies stapte mee in het project. Lies werkt 
nog in de zorgsector en combineert de twee jobs met veel passie voor het 
vak. Ze kan de zorg niet missen, maar vindt dit óók een leuke en afwisselende 
uitdaging. Ons nieuwe avontuur in Tessenderlo werd ‘In de Roose’ gedoopt en 
verwent jullie met ontbijtjes allerhande en eigenzinnige lunchgerechten. In het 
authentieke pand met een mooi zonovergoten terras ontvangen we onze gasten 
graag om te onthaasten en te genieten. We werken met seizoensgebonden 
producten en hebben daardoor frequent een nieuw menu. In de namiddag kan 
je bij ons terecht voor een babbel en een knabbel en regelmatig organiseren we 
extra evenementjes zoals een high tea met bubbels, brunches, tapasavondjes 
met uitstekende wijntjes erbij… Volg ons dus zeker op Facebook en Instagram 
voor de laatste nieuwtjes!’ 
Signature Dish
Om de eerste zomerkriebels te prikkelen hebben we gekozen voor naanbrood 
met gekruide kipreepjes en frisse zomergroenten -knapperige sla, tomaatjes, 
komkommer en ui- met daarbij een huisbereide tzatziki. Een smaakvolle, frisse, 
lichte én gezonde maaltijd en ideaal voor de lunch op ons heerlijk terras!

Chef Chefs
Dries Van Lommel 

Ilska Mussen 
en Lies Vaes

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 4 Bistro - Foodbar

De Ampersand - Ketelstraat 10, 3290 Diest In de Roose - Markt 2, 3980 Tessenderlo

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

Pizza schep rond 
alu 120 x 23 cm - Hendi 
art. 72929 van 30,95 nu 25,42

24.15

Pizzablik  
blauwstaal 26 x 2,5 cm - Hendi 
art. 72932 van 5,25 nu 4,20

3.99

Pizzablik  
blauwstaal 28 x 2,5 cm - Hendi 
art. 72933 van 5,75 nu 4,73

4.49

Pizza plaat  
alu 25 cm - Hendi 
art. 72936 van 2,75 nu 2,41

2.29 Pizza plaat  
alu 33 cm - Hendi 
art. 72937 van 4,10 nu 3,57

3.39

Pizza oven  
reinigingsborstel  
25 x 103 cm - Hendi 
art. 72938 van 25,95 nu 22,83

21.69

25,4 x 34 x 0,6 cm  
art. 72934 van 14,95 nu 12,31

11.69

30,5 x 40,5 x 0,6 cm  
art. 72935 van 18,95 nu 15,57

14.79

Pizzaplank met handvat  
Hendi 




