PROMOFOLDER - Geldig van maandag 7 t.e.m. zondag 26 juni 2022

Juni

Scandinavische
keuken
Koolvis in de kijker
Tequilla special

SUPER
DEAL!
Nuggizz
90 x 22 g - Vanreusel
art. 31295 van 22,13 nu 19,36

18.

39

Romeo’s frikandel XXL
20 x 250 g - Vanreusel
art. 50806 van 23,57 nu 20,37

19.35

14 + 2 gratis

Cervela bruin
5 x 6 x 140 g - Vanreusel
art. 909 van 26,20 nu 22,09

20.

99

Kipkorn
36 x 80 g - Mora
art. 144 van 32,95 nu 27,99

Crispy chick’n
burger veggie
20 x 95 g - Mora
art. 71695 van 31,09 nu 28,05

26.

Spicy stick

26.

Nacho cheese bites

59

65

14 + 2 gratis x 150 g - Mora
art. 51795 van 25,55 nu 22,05

48 x 23 g - Mora
art. 71694 van 15,71 nu 14,16

20.95

13.45

Met bakjes

Cervela rood
5 x 6 x 140 g - Vanreusel
art. 915 van 25,96 nu 22,09

20.

99

Kippets
120 x 18 g - Ad van Geloven
art. 887 van 30,39 nu 25,00

2
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23.

75

Bitterbal
Leffe de bourgondier
48 x 35 g - Ad van Geloven
art. 65590 van 23,70 nu 21,32

20.25

Sate kip
20 x 100 g - Van Zon
art. 7209 van 27,74 nu 23,95

Mini megamix
8 soorten 96 stuks
Buitenhuis
art. 9020 van 23,77 nu 18,16

Croque monsieur top
24 x 95 g - Ovi
art. 50194 van 24,35 nu 20,48

22.75

17.25

19.45

Bitterballen
rundvlees klassiek
±80 x 23 g - Buitenhuis
art. 38416 van 13,65 nu 10,37

Pym’s burger rund
16 x 200 g - Ovi
art. 66343 van 43,56 nu 36,58

Friet crispy coated
10 mm 2,5 kg diepvries
Farm Frites
art. 68660 van 4,19 nu 3,74

9.85

34.75

3.55

Hamburger
vegetarisch
24 x 100 g - Vivera
art. 64916 van 24,10 nu 20,58

19.55

Mini loempia
China tower
50 x 20 g - Ovi
art. 4112 van 10,68 nu 8,90

Friet home style
rustic met schil
2,5 kg diepvries - Farm Frites
art. 61487 van 4,39 nu 3,88

8.45

3.69

VOLUME
TOPPER
Ontdek hier onze
volumetopper met een
promoprijs per stuk, of
geniet van een extra
korting bij aankoop van de
aangegeven hoeveelheid.

Palm vet
4 x 2,5 kg - Delizio
art. 23580 van 35,78
nu 30,26

28.75

per pallet van 84 dozen
nu 28,41

26.99

per stuk
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De gezondste sauzen
voor AL je bbq party’s

Top in smaak, laag in calorieën, suiker-en/of vetvrij

6KCAL
/15G

5KCAL
/15G

n

SRIRACHA

SPICY GARLIC DRESSING

1 fles van 425ml
Art.nr. 71528

1 fles van 425ml
Art.nr. 71529

4KCAL
/15G

5KCAL
/15G

4KCAL
/15G

5KCAL
/15G

AMERICAN SAUCE

ANDALOUSE

BBQ

CHOCOLADESAUS

1 fles van 425ml
Art.nr. 71005

1 fles van 425ml
Art.nr. 71002

1 fles van 425ml
Art.nr. 70997

1 fles van 425ml
Art.nr. 71008

5KCAL
/15G

10 KC AL
/15G

5KCAL
/15G

6KCAL
/15G

CURRY KETCHUP

CURRY

HONEY MUSTARD DRESSING

KETCHUP

1 fles van 425ml
Art.nr. 71000

1 fles van 425ml
Art.nr. 71001

1 fles van 425ml
Art.nr. 71007

1 fles van 425ml
Art.nr. 70995

8KCAL
/15G

2KCAL
/15G

4KCAL
/15G

3KCAL
/15G

MAYONAISE

SALADEDRESSING

SAMURAI

SALTED CARAMEL

1 fles van 425ml
Art.nr. 70994

1 fles van 425ml
Art.nr. 71006

1 fles van 425ml
Art.nr. 70998

1 fles van 425ml
Art.nr. 71009

4KCAL
/15G

9KCAL
/15G

3KCAL
/15G

5KCAL
/15G

SNACK SAUCE

SWEET HOT CHILI

TARTAAR

TERIYAKI

1 fles van 425ml
Art.nr. 70996

1 fles van 425ml
Art.nr. 70999

1 fles van 425ml
Art.nr. 71003

1 fles van 425ml
Art.nr. 71004

-10%

alle sauzen
4
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3.42

VAN 3.80

Bicky dressing
880 g tube
art. 812 van 5,80 nu 5,11

Bicky dressing
2,5 kg bomber
art. 43067 van 16,82 nu 14,68

4.

85

13.

95

Bicky hotsaus
840 g tube
art. 815 van 4,60 nu 3,95

Bicky hot sauce
2,8 kg bomber
art. 43069 van 14,00 nu 12,05

3.

Bicky ketchup

11.

Bicky ketchup

75

45

900 g tube
art. 818 van 5,38 nu 4,58

2,7 kg bomber
art. 43068 van 14,64 nu 12,58

4.35

11.95

Saus
2,15 liter - Heinz
Classic burger
art. 54540

Barbecue
art. 54505

Tomato salsa
art. 54508

Bicky Mexicano
burger
24 x 135 g
art. 66208 van 24,30 nu 21,00

van 13,43 nu 12,37

19.95 11.75
BBQ saus
2 liter - Bulls-eye
Original
art. 62911

Steakhouse
art. 62724

Hot chili
art. 62852
van 15,24 nu 13,32

Tomatenketchup
10,2 liter - Heinz
art. 1641 van 42,57 nu 35,74

33.95 12.65
FOLDER - juni
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SUPER
DEAL!

4 HALEN
3 BETALEN
dat is

12.32 per stuk
Andalouse
3 liter - Vleminckx
art. 1492 nu 17,30

4 HALEN
3 BETALEN

Mayonaise
10 liter - Chef René
art. 1349 van 41,67 nu 29,16

dat is

27.70

13.98 per stuk
Samuraisaus
3 liter - Vleminckx
art. 1554 nu 19,62

4 HALEN
3 BETALEN
dat is
Mayo – saus
10 liter - Devos Lemmens
art. 21316 van 39,03 nu 31,10

Dressing zoet
10 liter - Louisiana - geel
art. 1329 van 33,72 nu 28,41

6
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Bourgy hamburgersaus

29.

55

26.

99

13.09 per stuk
3 liter - Vleminckx
art. 1553 nu 18,37

Dressing zuur
10 liter - Louisiana - blauw
art. 1330 van 33,52 nu 28,41

26.99

Mayonaise
10 liter - Vandemoortele
art. 1364 van 47,66 nu 37,31

35.44

SUPER
DEAL!
Vinaigrette met bieslook
1 liter tube - Anda
art. 58072 van 5,69 nu 4,62

4.

39

Hannibal saus
1 liter tube - Anda
art. 66310 van 5,82 nu 5,04

4.79

vers

Tomatenketchup
Hannibal saus
3 liter - Anda
art. 66312 van 14,86 nu 12,58

Stoofvlees saus
800 g - Equinox
art. 39168 van 3,39 nu 3,04

2 x 5 kg BIB - Zeisner

11.

Vidé vulling

2.

Vidé vulling

95

89

2,25 kg - Ovi
art. 1122 van 22,91 nu 19,78

680 g glas - Equinox
art. 10729 van 4,01 nu 3,67

18.79

art. 15452 van 31,01 nu 27,32

25.

95

3.49
Curry ketchup
2 x 5 kg BIB - Zeisner
art. 15453 van 31,01 nu 27,32

Stoofvlees
680 g glas - Equinox
art. 1096 van 4,64 nu 4,20

3.

99

Goulash
700 g glas - Equinox
art. 1108 van 4,77 nu 4,41

4.

19

25.

95
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12 HALEN
10 BETALEN
dat is

12 HALEN
10 BETALEN

6.84 per blik

dat is

Goulash

Goulash runds

850 g - Coertjens

850 g - Coertjens

art. 1105 nu 8,64

art. 21034 nu 9,33

12 HALEN
10 BETALEN
dat is

Vidé vulling
2,7 kg - Coertjens
art. 1124 van 20,40 nu 17,78

12 HALEN
10 BETALEN

5.03 per blik

16.

89

7.39 per blik

dat is

7.02 per blik

Vidé vulling

Babi pangang

850 g - Coertjens

850 g - Coertjens

art. 1123 nu 6,36

art. 67168 nu 8,87

Goulash
2,7 kg - Coertjens
art. 1107 van 25,28 nu 22,09

20.

99

Goulash runds
2,7 kg - Coertjens
art. 21035 van 28,49 nu 24,62

23.39

vers

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

8
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4.

85

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

17.

95

Aardappelkroketten mini
900 g - Altoni Kelderman
art. 47485 van 6,46 nu 5,53

5.25

Poeder

“Cook & Create maakt vegan smakelijk en gemakkelijk!”

2 kg - Cook & Create

Krijgt u ook steeds vaker de vraag
‘heeft u ook wat vegetarisch?’ De vraag
naar gerechten zonder of minder vlees
stijgt. Een creatief gerecht zonder vlees
op de kaart zetten blijkt nog niet zo
makkelijk. Vooral met de beperkte tijd
die er voor handen is voor de mise en
place. Cook & Create wilt u als chef
helpen bij het serveren van dit soort
gerechten.

Easy

No beef burger
30 x 80 g diepvries
Vegetarian Butcher
art. 65846 van 29,97 nu 26,20

Pizza margherita
Perfettissima
6 x 365 g diepvries
Dr. Oetker
art. 66367 van 18,48 nu 14,47

Pizza prosciutto
Perfettissima
6 x 410 g diepvries
Dr. Oetker
art. 69981 van 21,82 nu 16,79

Tasty

Vegetable burger
art. 65293

Zero meat burger
art. 65302
van 31,54 nu 29,46

27.99

Veggie

24.

89

13.

75

15.

95

No chicken chunks
1,75 kg diepvries
Vegetarian Butcher
art. 65848 van 26,89 nu 23,46

22.

29

Pizza base pomodoro
Perfettissima
10 x 285 g diepvries
Dr. Oetker
art. 70044 van 20,21 nu 15,74

Pizza salami
Perfettissima
6 x 375 g diepvries
Dr. Oetker
art. 66369 van 21,82 nu 16,79

14.

95

15.

95

Pizza gegrilde groenten
Perfettissima
5 x 440 g diepvries
Dr. Oetker
art. 66370 van 18,18 nu 14,16

Pizza vier-kazen
Perfettissima
6 x 380 g diepvries
Dr. Oetker
art. 66368 van 21,82 nu 16,79

Pizza tonno
Perfettissima
6 x 410 g diepvries
Dr. Oetker
art. 70045 van 21,82 nu 16,79

13.45

15.95

15.95
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Snackbar inspiratie SMØRRE BRØD EN VIKING BROOD
SMØRRE BRØD MET RUNDS TARTAAR
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sneden hoevebrood donker (41269)
rundstartaar (51737)
tartaat (70941)
gegrilde baby asperges (34120)
kastanjechampignons gebakken (510)
geroosterde uitjes (51025)
atsina cress (41250)
tuinkers (3996)
Heks’n kaas (67068)

SMØRRE BRØD MET PASTRAMI
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sneden hoevebrood donker (41269)
pastrami (70705)
sweet pickle relish (60194)
geroosterde uitjes (51025)
gehakte walnoten (63408)
gehakte pistachenoten (53332)
mayonaise (7624)
Griekse yoghurt (54253)
Primerba mierikswortel (9339)
cayennepeper (3113)
peper en zout
Tuinkruiden cocktail:
• gehakte peterselie 31300
• dragon, grof gehakt 41232
• Pauwels cocktailsaus 57050

SMØRRE BRØD MET ANSJOVIS EN SPEK
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sneden hoevebrood donker (41269)
aardappelsla Van Zon (1570)
gemarineerde ansjovis met look (46593)
streaky bacon (33836)
gegaarde rode biet (16045)
rode biet scheuten (16042)
honing (7638)
dille (41231)
atsina cress (41250)

SMØRRE BRØD MET STEURGARNALEN
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•
•

sneden hoevebrood donker (41269)
kropsla (3988)
gekookt ei (9126)
steurgarnalen (70248)
verse dille (41231)
atsina cress (41250)
radijs (48126)
Citrusmayo
• mayonaise (7624)
• kurkuma (38264)
• citroen zeste (68626)
• enkele druppels Intense Flavor Citrus Fresh (63158)

10
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SMØRRE BRØD MET GEROOKTE FOREL
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•

sneden hoevebrood donker (41269)
gerookte forel (57908)
tuinkers (3996)
appelkappers (70607)
Aardappelsla
• bakaardappel in blokjes (61964)
• augurk blokjes (12752)
• rode lompviseitjes (70328)
• honing mosterd vinaigrette Hellmann’s (61564)

SMØRRE BRØD MET OPGELEGDE HARING
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•

sneden hoevebrood donker (41269)
haring salade Hamal (7471)
tuinkers (3996)
verse dille (41231)
atsina cress (41250)
shiso cress (40115)
Fijn roerei:
• eieren (577)
• Primerba curry (9332)
• komijn gemalen (6399)
• koriander gemalen (7414)
• chili poeder (3113)
• verse bieslook (41229)
• gepofte boekweit (60365)

VIKING ROUND ‘SALMON’
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viking bread round (30738)
zalmsalade Hamal (7537)
gravad lax (57914)
enkele steurgarnalen (70248)
dille (41231)
komkommer (3974)
slaharten (55122)
dille mosterd dressing Hero (69021)
radijs (48126)
rode ajuin (3955)
tartimalin (55401)
zalm eitjes (70331)

VIKING THINBREAD ‘SHRIMPS’
Ingrediënten (per broodje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viking thinbread (30740)
Van Zon roze garnaalsalade (8174)
steurgarnalen (70248)
aardappelsalade Van Zon (1570)
komkommer (3974)
dille (41231)
tuinkers (3996)
roze peperbolletjes (9284)
mesclun (slamix) (36239)
zalm eitjes (70331)
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BUTCHER’S CHOICE
Grasgevoerd rundvlees uit de
Oostenrijkse bergen met een
mooie marmering
Dominique De Croock
Winkelverantwoordelijke Carmans Beringen

15%

-

Simmental entrecote

vacuum - ca. 3 kg - Oostenrijk
art. 51176 nu

12
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10%

15%

-

-

Holstein ribeye

Charolais tomahawk

art. 64117

art. 46572

vacuum - ca. 3 kg - Europa

vacuum - ca. 1,5 kg - Frankrijk

10%

-

Rubia entrecote

Speenvarkenfiletgebraad

art. 49026

art. 39780 nu 14,73

vacuum - ca. 2,5 kg - Spanje

vacuum - ca. 1,2 kg - Duitsland

aparte schellen verpakt
voor hapjes of zelf bordjes
samenstellen

Carpaccio runds

apart ingevroren - 80 x 10 g - Frankrijk
art. 52676 nu 23,15

13.99

Per kg

15%

-

21.99

Per st

Parelhoen supreme

vacuum - 2 x ca. 180 g - Frankrijk
art. 35602
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versneden 2 mm

Pannekoek spek gerookt
vacuum - 50 st - België
art. 37669 nu 10,52

Ganda blok 1/2

vacuum - ca. 2,5 kg - België
art. 37645 nu 26,31

Chorizo Iberico

vacuum - ca. 600 g - Spanje
art. 41214 nu 12,62

14
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9.

99

Beenham gevormd 1/2

Per kg

vacuum - ca. 3 kg - België
art. 37594 nu 11,04

24.

99

Per kg

Cervela rood

atmosferisch verpakt - 10 x ca. 180 g - België
art. 62120 nu 9,46

11.99

Per kg

Prosciutto versgesneden

atmosferisch verpakt - 140 g - Italië
art. 45348 nu 3,67

10.49

Per kg

8.99

Per st

3.49

Per st

BBQ worst

atmosferisch verpakt - België

15 x ca. 125 g
art. 35452 nu 8,41

7.

99
Per kg

Kipvleugels gegaard

atmosferisch verpakt - ca. 1 kg - België
art. 62970 nu 8,94

VERS

op maat
art. 57817 nu 8,62

8.

Jalapeno en cheddar BBQ worst

8.

Spekfakkels

19
Per kg

art. 66975 nu 9,87

49

Per kg

ingevroren - 2 x 1 kg - Nederland
art. 52927 nu 26,31

atmosferisch verpakt - 20 x ca. 35 g - Duitsland
art. 34766 nu 18,41

authentiek gesmoked

Pulled pork

atmosferisch verpakt - 6 x 100 g - België

9.38

Per st

17.49

Per kg

perfecte glace
voor pulled
pork, ribbetjes
of varkens in het
algemeen

24.99

Per st

Whiskey Maple saus

atmosferisch verpakt - 0,5 liter - Nederland
art. 66399 nu 5,36

5.09

Per st

FOLDER - juni
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WE

FISH
meer info: vis@vanzon.be

FISHERMAN’S CHOICE
Het visvlees van koolvis is iets zachter, droger en
donkerder dan dat van kabeljauw, maar verse
koolvis heeft een intense smaak. Koolvis kan worden
gebakken, gestoofd, gekookt, gepocheerd of in de
oven worden gebakken. Bij het bakken in de pan
valt de filet minder snel uit elkaar.
Steven Mertens
Filiaal manager Beringen

vers
Koolvis

zonder vel
*map koolvisfilet ± 250gr pp/kg
art. 70233

*map koolvisfilet ± 1 kg pp/kg
art. 70175

*map koolvishaas ± 250gr pp/kg
art. 70234

*map koolvishaas ± 1 kg pp/kg
art. 58004

bulk koolvishaas portie op maat pp/kg
art. 71920

bulk koolvishaas pp/kg
art. 71918

vacuum koolvishaas portie op maat pp/kg
art. 71921

vacuum koolvishaas pp/kg
art. 71919

*Verpakking onder beschermde atmosfeer

dagprijs -5%
gedurende de folderperiode
16
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Productinspiratie

ZWARTE KOOLVIS

Wetenschappelijke naam: Pollachius virens. Koolvis is een straalvinnige zoutwatervis die tot de familie
van de kabeljauwachtigen behoort. Er wordt vaak gedacht dat deze vis alleen maar verwerkt wordt tot
vissticks, maar zwarte koolvis is een ware lekkernij. Koolvissen leven in grote scholen in de noordelijke
wateren van Groenland tot aan Spitsbergen en in de wateren van het noordoostelijke deel van de
Atlantische Oceaan. Hoogwaardige kwaliteit is te vinden in IJsland, Denemarken en Noorwegen waar
deze met de lijn wordt gevangen. Koolvis zwemt tot op een diepte van 350 meter. Deze vis kan een lengte
van 135 cm behalen met een gewicht van 30 kg. De kleur van de huid is overwegend donkergrijs/bruin aan
de bovenzijde uitlopend naar een licht grijze buikzijde.

Vangst, aanvoer en consumptie

Koolvis is sinds zo’n 30 jaar commercieel erg belangrijk voor de
Europese visserij, zowel wat betreft vangstvolume en omzet als
wat betreft de bevoorrading met vis van goede kwaliteit. De visserij
op koolvis wordt voornamelijk beoefend door sleepvisserijen
(trawlers) die zowel verse als diepgevroren vis aanlanden.

Duurzaamheid

Er zijn inmiddels 13 visserijen op koolvis MSC-gecertificeerd en
er zijn er nog twee in assessment voor MSC certificering. Op één
na zijn dit allemaal visserijen in het noordoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan: Noorwegen, IJsland, Faeröer, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk en UK/Schotland.

Kenmerkende voedingswaarden

Koolvis bevat net als kabeljauw en schelvis veel hoogwaardig eiwit
en weinig vet, ideaal voor mensen die lekker, licht en gezond willen
eten en graag meer vis eten. Door de zachte smaak is koolvis een
toegankelijke vissoort voor iedereen. Koolvis is ook een goede
bron van Omega-3 vetzuren (belangrijk voor hart en bloedvaten),
vitamine B12, selenium, fosfor en kalium.

In de keuken

Het stevige visvlees van de koolvis heeft een volle smaak en is relatief voordelig ten
opzichte van kabeljauw. De lekkere smaak van de vis krijgt hij door de vis en garnalen die
op zijn menu staan. Vergeleken met kabeljauw heeft koolvis een wat grauwere, minder
frisse witte kleur die varieert naargelang de streek waar hij gevangen werd. De kleur wordt
echter na verhitting crèmekleurig tot wit. Alle recepten en bereidingswijzen voor kabeljauw
en schelvis kunnen zonder probleem ook worden toegepast op koolvis.

Hekserij of ‘the Blues’?

Saithe is afkomstig van een Oudnoors woord ‘seithr’: dit was de benaming voor jonge
visjes (fry) van de kabeljauw: in het verleden dacht men namelijk dat de jonge koolvisjes
kleine kabeljauwtjes waren. Hetzelfde woord ‘seithr’ of ‘seidr’ is ook een Oudnoorse term
voor een bepaald type magie of hekserij uit de cultuur van de Kelten en Germanen, die
gepraktiseerd werd door zieneressen (volva’s) tijdens het late Scandinavische IJzeren
tijdperk (ca. 500-600 voor Christus). Er wordt over gerept in sagen en andere literaire
bronnen, en bewijzen ervan zijn gevonden door archeologen.
In Canada wordt koolvis ook wel ‘Boston Blues’ of ‘Boston bluefish’ genoemd. Niet te
verwarren met een baseball club uit East-Boston: The Bluefish Baseball Club. ‘Blue Fish/
To get Blue Fish’ is ook straattaal voor ‘niets hebben/met lege handen staan’ oftewel ‘bot
vangen’.
FOLDER - juni
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SUPER
DEAL!
Schartongrolletjes
40/60 1 kg diepvries
Fisker Original
art. 71837 van 8,02 nu 6,84

6.49

Mini calamari
ringen gepaneerd
1 kg diepvries - Loligo
art. 72893 van 11,99 nu 11,21

10.65

Zeevruchtenmix
1 kg diepvries
Fisker Premium
art. 58011 van 7,06 nu 6,30

5.

99

Scampi Black
Tiger gepeld

16/20 real count 1 kg
diepvries - Fisker Premium
art. 57888 van 17,62 nu 15,67

Gerookte zalmschijven
Noorse neutraal 200 g

diepvries - Royal Greenland
art. 1797 van 6,71 nu 5,78

Wilde zalm
zonder kop
4/6 middel troll coho
verpakt per ±20 kg
art. 71546 van 21,63 nu 19,74

18
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5.

49

18.

Gerookte zalm zijde
Noorse neutraal diepvries
±1,2 kg - Royal Greenland
art. 1798 van 30,18 nu 25,99

75

/KG

Ansjovis gestrekt
800 g - Violet
art. 47381 van 11,53 nu 9,78

14.

89

24.

Sneeuwkrab

500 g diepvries
Royal Greenland
art. 70718 van 17,99 nu 16,20

69

/KG

9.29

Wilde zalm
zonder kop
2/4 klein troll coho
verpakt per ±20 kg
art. 71545 van 20,24 nu 18,68

Kabeljauwhaasje
mosterd groene
groenten
500 g - Delimeal
art. 72186 van 7,65 nu 6,30

15.39

17.75

/KG

5.99

BESTEL NU VERSE VIS
BIJ HORECA VAN ZON

Wij bieden u de mogelijkheid om een complete visbestelling in bulk-,
vacuüm- of map-verpakking te plaatsen bij Horeca Van Zon

bulk
map

vacuum

(verpakking onder beschermde atmosfeer)

Een ruim assortiment van verse vis, schaal- en schelpdieren, aangevuld met visconserven,
gerookte vis, zeewieren en diepvries visproducten maken ons aanbod compleet.

Leveringen en/of afhalingen zijn mogelijk via distributie Lommel en de filialen
Beringen, Beerse en Kampenhout.

Ondersteuning nodig?

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

Bestelmogelijkheden:

Contacteer
Hans Willekens,
verantwoordelijke vis

Bestellen op DAG A voor 12 uur!
•
Afhalen is mogelijk op DAG B of de gekozen afhaaldag.
•
Levering is mogelijk op DAG B of de gekozen leveringsdag.
*uitgezonderd weekend en rond feestdagen.

Oostends
vispannetje
400 g - Delimeal
art. 11139 van 6,53 nu 5,25

4.99

Oostends
vispannetje met puree
500 g - Delimeal
art. 13231 van 6,67 nu 5,46

via +32 465 090691
of vis@vanzon.be

5.19

Vispannetje met
kreeftensaus
400 g - Delimeal
art. 14994 van 7,14 nu 5,88

5.59
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SUPER
DEAL!
Blanke roux
10 kg - Knorr
art. 296 van 69,45 nu 63,53

Demi glace
1 liter - Knorr Professional
art. 6183 van 6,06 nu 5,04

60.

35

4.

79

Bruine fond
10 kg - Knorr 1-2-3
art. 6808
van 178,84 nu 153,31

145.64

Peperroomsaus
1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 303 van 6,65 nu 5,53

5.25

Bruine roux
1 kg - Knorr
art. 292 van 10,21 nu 8,41

7.99

Gourmet
nantua saus
1 kg - Knorr
art. 4829 van 25,06 nu 21,63

Mix voor ragout
1,44 kg - Knorr 1-2-3
art. 17256 van 20,42 nu 17,84

20
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16.

95

Groentebouillon
pasta
1,5 kg - Knorr 1-2-3
art. 21165 van 23,73 nu 20,30

20.55

19.

29

Soep superieur
tomaten creme
1,25 kg - Knorr
art. 42483 van 19,89 nu 17,00

Vleesbouillon pasta
1,5 kg - Knorr 1-2-3
art. 343 van 33,75 nu 28,89

16.15

27.45

SUPER
DEAL!
Primerba
tuinkruiden
340 g pet - Knorr
art. 9280 van 12,63 nu 10,68

Primerba Knoflook
690 g pet - Knorr
art. 25961 van 23,02 nu 19,42

10.15

18.45

Primerba
champignon
340 g pet - Knorr
art. 9363 van 12,88 nu 10,89

Primerba bouquet
all Italiana
700 g pet - Knorr
art. 40351 van 23,26 nu 19,63

10.35

18.65
Spaghettikruiden
800 g - Isfi
art. 9828 van 8,13 nu 6,20

Primerba rode pesto
700 g - Knorr
art. 32786 van 23,37 nu 19,74

Kruidentuiltje
12 x 2,5 g - Isfi
art. 65588 van 7,91 nu 6,73

18.

75

6.

39

Kaneelstokjes
150 g - Isfi
art. 9793 van 4,90 nu 4,20

Mosselkruiden groenten
285 g - Isfi
art. 69896 van 4,46 nu 3,88

5.

89

3.

99

3.

69

Peper zwart gemalen
500 g - Isfi
art. 9816 van 14,68 nu 12,52

11.89
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Culinaire inspiratie

SCANDINAVISCHE KEUKEN
ZALM | LINGUINI | DANISH BLUE | POEDER VAN
ZWARTE OLIJF | ZALM KROKANT
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g verse zalmfilet met vel (57997)
1 sinaasappel (68704)
15 g fruitpepper lemon Verstegen (57021)
15 g season pepper garlic shallot
Verstegen (57029)
250 g zout (63545)
100 g suiker (1923)
800 g linguini Kelderman (46245)
400 g Danish Blue (2201)
600 ml hollandaise Knorr Professional (11232)
150 ml Debic room plus mascarpone (70982)
enkele stengels bieslook (41229)
4 grote bladeren boerenkool (3971)
1 potje atsina cress (41250)
2 plantjes waterkers (3998)
salad pea (58416)
roze peperbolletjes (9284)
enkele takken dille (41231)

Bereiding
Zalmkrokant: 1 Verwijder zorgvuldig het vel van de filet. Snijd het vel
in mooie rechthoekige stukjes en bestrooi het met zout. Laat een uurtje
trekken. 2 Spoel het vel onder stromend water, dep droog en droog het
vervolgens gedurende 10 minuten in een oven van 50 °C. 3 Daarna kort
frituren tot een krokant chipje. 4 Droog bewaren.
Zalmfilet: 1 Meng het zout, de fruitpepper en de season pepper. Voeg
er geraspte sinaasappelzeste aan toe. Bedek de zalm rondom met deze
mengeling en laat 2 uur trekken in de koeling. De zalm zal een mooie vaste
structuur krijgen. 2 Portioneer de zalm.
Saus: 1 Meng de hollandaise met de room plus mascarpone, Danish Blue
en fijngesneden bieslook.
Boerenkool: 1 Blancheer de koolbladeren in gezouten water en schrik ze
in ijswater. Steek met behulp van een dresseerring ronde vormen uit om
later te dresseren.
Poeder zwarte olijf: 1 Snij de olijven in kleine stukjes. Verdeel ze op een
bakplaatje met bakpapier. Laat 4 uur drogen op 50°C. 2 Als ze krokant zijn
fijn vermalen in een keukenrobot tot poeder.
Pasta: 1 Kook de pasta al dente en meng de saus er onder.
Zalm: 1 Schroei de zalm zeer kort aan in hete olijfolie zodat de kern nog
licht rauw / mi-cuit blijft.
Dresseren: 1 Dresseer de pasta met een vleesvork zodat je ze mooi kan
opdraaien. 2 Plaats de zalm ernaast en dresseer de cressen bovenop.
3 Verwarm de boerenkool lichtjes en dresseer het langs de zalm. 4 Werk
het geheel af met verse dille, het chipje van het vel, het poeder van olijf en
gekneusde roze peperbollen.
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Culinaire inspiratie

SCANDINAVISCHE KEUKEN
FOREL | NORDIC STYLE

Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 st verse forel (70229)
800 g veggie mix nordic style (65745)
600 g witte kool fijn gesneden (66535)
400 ml citrusvinaigrette Hellmann’s (29801)
100 g mosterdzaad (3135)
¼ geconfijte citroen (64572)
season pepper garlic shallot Verstegen (57029)
enkele takken platte peterselie (29583)
1 kl lookstukjes Bresc (45562)
enkele blaadjes citroenmelisse (50484)
enkele takken dille (41231)
salad pea (58416)
1 potje chiso cress (40115)
200 g tartimalin roomkaas (55401)
300 ml Risso chanty room (66346)
4 kl foreleitjes (70332)

Bereiding
Witte kool: 1 Laat de gesneden witte kool zachtjes sudderen in de
citrusvinaigrette met het mosterzaad. 2 Als de witte kool beetgaar is, het
geheel laten uitlekken in een fijne zeef.
Forel: 1 Spoel de forel af onder koud stromend water. 2 Maak met een
scherp mes enkele inkepingen in de filets. 3 Besprenkel met olijfolie en
kruid met peper, zeezout en season pepper garlic shallot. 4 Snijd de schil
van de gekonfijte citroen in fijne julienne. 5 Hak de peterselie zeer fijn en
meng de gekonfijte citroen eronder. Breng op smaak met peper, zout en
look. Vul hiermee de forellen. 6 Bak ze op een bakplaat met een beetje
olijfolie in een oven van 200°C.
Garnituur: 1 Verwarm de veggie mix nordic style in een wokpan met een
beetje olie. 2 Verwarm de witte kool.
Saus: 1 Verdun de tartimalin roomkaas met een beetje room en kruid af
met peper en zout.
Dresseren: 1 Meng de witte kool met de veggie mix. 2 Plaats de gebakken
forel op een laag groenten. 3 Dresseer de roomkaas en de kruiden. 4 Werk
nog verder af met foreleitjes.

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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23

Culinaire inspiratie

SCANDINAVISCHE KEUKEN
MAKREEL | DRESSING VAN DILLE EN
MASCARPONE | VENKEL | RODE BIET
Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 st verse makreel (70237)
1 rode ajuin (3955)
150 ml rode wijnazijn framboos (71840)
2 gegaarde rode bieten (16045)
een ruime handvol dille (41231)
200 ml soja olie (35)
150 ml Debic room plus mascarpone (70982)
400 g verse krielaardappel (36284)
150 g tartimalin roomkaas (55401)
1 potje rode lompviseieren (70328)
1 venkel (53340)
150 ml sushi azijn (67271)
70 ml witte wijn (31434)
1 limoen (3934)
50 g rietsuiker (19406)

Bereiding
Garnituur: 1 Snij de rode ajuin in ringetjes en de rode biet in ronde
schijfjes. Marineer ze elk apart in de frambozen azijn.
Saus: 1 Blend de verse dille met de olie in de thermomix tot 70°C, laat
afkoelen en passeer door een neteldoek of een koffiefilter. 2 Breng de
room plus mascarpone op smaak met peper en zout en voeg er de dille
olie aan toe zodat je een schift dressing bekomt.
Krielaardappelen: 1 Snijd de krieltjes in 2 en stoom ze gaar. Laat ze
afkoelen en hol ze uit met een parisiennelepel. Plet de vulling met een vork
en meng er de tartimalin roomkaas onder. Breng op smaak met peper en
zout. 2 Vul de krieltjes terug en werk af met lompviseieren.
Venkel: 1 Snijd de venkel in flinterdunne plakjes met de mandoline.
2 Marineer enkele uren in de sushi-azijn met witte wijn en suiker.
Makreel: 1 Plaats de filets op een bakplaatje met een beetje olie met de
velkant naar boven. 2 Brand af met een bunsenbrander en plaats de filets
nog even in een hete oven van 200°C. Dresseer het gerecht naar wens of
zoals op de foto.

24
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Culinaire inspiratie

SCANDINAVISCHE KEUKEN
KÖTTBULLAR… THE VEGGIE WAY

Ingrediënten (4 personen)

•
•
•
•
•
•
•
•

800 g plaenty plantbased gehakt
300 g veenbessen Colac (55423)
1 el boschampignon bouillonpoeder (17570)
400 ml groentebouillon op basis van
geconcentreerde groentebouillon (51974)
200 ml room Risso chanty duo vegan (66347)
800 g spuitbare puree Kelderman (41457)
enkele stengels bieslook (41229)
12 st bimi (71797)

Bereiding
Saus: 1 Maak een bouillon met de geconcentreerde groentebouillon en
boschampignonpoeder. 2 Voeg de room toe en laat inkoken tot sausdikte.
Balletjes: 1 Rol gehakt balletjes van het vegan gehakt en bak ze in
olijfolie.
Puree: 1 Meng de kant en klare puree met fijn versnipperde bieslook.
Garnituur: 1 Blancheer de bimi’s in ruim gezouten water. 2 Verwarm de
veenbesjes. 3 Dresseer naar wens of zoals op de foto.

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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Peterselie
250 g diepvries - Ardo
art. 14661 van 1,26 nu 1,04

Dragon
diepvries 250 g - Ardo
art. 61679 van 2,47 nu 2,09

Kruidenmix
scandinavische wijze
250 g diepvries - Ardo
art. 72997 van 1,91 nu 1,57

Kruidenmix
Italiaanse wijze
250 g diepvries - Ardo
art. 72994 van 2,13 nu 1,67

26
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0.

Basilicum

1.

Bieslook

99

99

1.49

1.59

250 g diepvries - Ardo
art. 72987 van 1,71 nu 1,46

diepvries 250 g - Ardo
art. 72988 van 1,71 nu 1,46

Kruidenmix
aziatische wijze
250 g diepvries - Ardo
art. 72998 van 1,78 nu 1,57

Kruidenmix
provencaals
250 g diepvries - Ardo
art. 72996 van 3,38 nu 2,94

1.

Dille

1.

Kruidenmix tartaar

39

39

1.49

2.79

250 g diepvries - Ardo
art. 72989 van 1,75 nu 1,57

diepvries 250 g - Ardo
art. 72995 van 1,91 nu 1,57

Kruidenmix
alla napoletana
250 g diepvries - Ardo
art. 73002 van 1,98 nu 1,57

Courgette spaghetti
500 g
art. 59489 nu 2,79

1.49

1.49

1.49

2.65

Sangoscheuten
50 g
art. 53333 nu 1,25

Veldsla
100 g
art. 36876 nu 1,46

Bosuitjes
(ajuinpijpjes) bussel
art. 3954 nu 0,79

1.

Asperges vers groen

1.

Rucola

0.75

Ajuin rood

19

39

bussel 450-500 g
art. 5881 nu 75,95

(notensla) 100 g verpakt
art. 51947 nu 1,46

1 kg
art. 3955 nu 1,21

5.

Paprika mix

1.

Peterselie

1.15

Radijs

65

39

500 g 3 stuks fresh pack
art. 8224 nu 2,05

bussel
art. 4018 nu 0,83

bussel fresh pack
art. 48126 nu 1,25

1.95

0.79

1.19

Balsamico
500 ml - Ponti

Di modena
art. 7828 van 4,36

Dressing bianca
art. 40798 van 4,52

nu 3,67

3.

49

Balsamico crema
500 ml - Ponti
art. 72975 van 7,60 nu 6,20

5.

89

Olijfolie pizza
500 ml - Lesieur
art. 66996 van 8,78 nu 6,68

6.35
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Rozijnen blauw
200 g - Bonner
art. 71822 van 2,33 nu 1,84

Paprika’s rood
geroosterd
500 ml - First State
art. 29675 van 2,55 nu 2,26

Aardappelzetmeel
5 kg - Soubry
art. 13015 van 10,89 nu 9,74

Spirelli tricolore
standard
3 kg - Anco professional
art. 43861 van 9,60 nu 8,62

28
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1.

75

2.15

85

200 g - Bonner
art. 71823 van 2,56 nu 1,95

Granenmix
boerenkool kikkererwt
1 kg diepvries - Bonduelle
art. 73034 van 7,43 nu 6,30

9.

Bloem vloeiend

8.19

Capellini standard

25

1.

Rozijnen golden

1 kg - Anco
art. 67035 van 2,65 nu 2,31

5 kg - Anco professional
art. 45944 van 12,99 nu 11,46

5.99

2.

19

10.89

Pruimen ontpit
200 g - Bonner
art. 71821 van 2,91 nu 2,26

Granenmix
wortel & edamame
1 kg diepvries - Bonduelle
art. 73035 van 9,09 nu 7,78

Pearl couscous
2 kg - Alfez
art. 52564 van 11,03 nu 9,25

Lasagna bladen
kookbestendig
3 kg - Anco Professional
art. 41620 van 17,05 nu 15,04

2.15

7.39

8.79

14.29

Medaglioni
radicchio scamorza
1 kg diepvries - Altoni
art. 71872 van 15,94 nu 13,25

12.59

Medaglioni salciccia
1 kg diepvries - Altoni
art. 71870 van 15,25 nu 12,73

12.09

Medaglioni
coquille st-jacques
1 kg diepvries - Altoni
art. 71871 van 22,90 nu 19,04

18.09

Ansjovisfilets
1 kg - Seaway
Ansjovisfilets
art. 12531

Ansjovisfilets
oriental
art. 12532

van 10,49 nu 9,11

8.65

Gekookte hoeveham

Salamiblokjes

Salami

gesneden 500 g
Traiteur Pierrot
art. 58302 van 8,04 nu 7,11

Salami chorizo
zacht ring
250 g
art. 38848 van 2,95 nu 2,68

superieur gesneden 500 g
art. 56558 van 6,87 nu 6,20

6.

75

2.55

± 1,2 kg
Verona/Tipo Genova
art. 9076 van 15,29 nu 13,46

Boeletten gebraden
10 x 125 g - Euro Delice
art. 7147 van 10,36 nu 9,21

5.89

12.

79

/KG

8.75

Serrano ham
voorgesneden
500 g - Ramon Ventula / Tello
art. 20010 van 11,20 nu 9,88

Salami voorgesneden
500 g horecapack
art. 20008 van 6,83 nu 5,99

Pic–nic schouderham
gesneden
1 kg - Selecta
art. 17434 van 10,63 nu 9,46

9.39

5.69

8.99
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‘Tis the BBQ season!
HEERLIJK VOOR BIJ DE BBQ

KRABSCHAREN IN
KNOFLOOKOLIE
Art.nr.: 69116
1 emmer van 1,5 kilogram

-10%

15.96

-10%

GAMBA’S MET STAART IN
KNOFLOOKOLIE
Art.nr.: 69118
1 emmer van 1,5 kilogram

VAN 48.00

VAN 17.73
Zacht krabvlees (Surimi) in de vorm
van een krabbenpoot in een heerlijk
gekruide knoflookolie. Perfect als tapa
of bij de salade.

-10%
BOLLYWOOD GAMBA’S
Art.nr.: 69119
1 emmer van 1,5 kilogram

36.17

43.20

Gamba’s met staart in knoflookolie.
Heerlijk als tapa, bij koude schotels,
salades etc.

-10%

DE MOLKEREI PEPPADEW
PEPPERS MET ROOMKAAS
Art.nr.: 69464
1 emmer van 1 kilogram

16.55

VAN 40.19

VAN 18.39

Gamba’s in een heerlijk romig, licht
pikant sausje. Heerlijk als tapa, bij een
koude schotel etc. Kan ook in warme
gerechten gebruikt worden!

De originele peppadew pikante peppers met roomkaas zorgen voor een
avontuurlijke smaakcombinatie van
zoet-pikante pepertjes en frisse roomkaas. Een bijzondere smaaksensatie.

-20%
STICKER ‘BBQ LOVERS’ Ø28MM
Art.nr.: 69252
1 rol met 1000 stickers

16.00
VAN 20.00

Deze sticker geeft extra uitstraling aan
uw producten. Diameter: 28 mm

‘Tis the POKE season!
ONTDEK DIT TRADITIONEEL GERECHT UIT HAWAII!
Scan QR-code
en lees de
volledige brochure!
Poké is een traditioneel gerecht uit Hawaii, waar
vaak verse vis in blokjes en groenten centraal staan.
In een Poké bowl zit voornamelijk jouw favoriete
vissoort, gemixt met verse gezonde ingrediënten.
De Poké bowl kan ook zonder vis, met kip, vlees of
veggie gegeten worden.
Deze artikelen worden uitgeleverd vanuit
het distributiecentrum van Lommel.
Deze zijn niet ter plaatse beschikbaar in de winkels.
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EUROFRESH.BE

EUROFRESH.BE

‘Tis the POKE season!
ONTDEK DIT TRADITIONEEL GERECHT UIT HAWAII!

-10%
YAMA SUSHI RIJST 750GR
Art.nr.: 69124
1 zak van 750 gram

3.38

-10%
Art.nr.: 69125
1 zak van 10 kilogram

VAN 3.75

-10%
JAPANSE MAYONAISE KEWPIE
Art.nr.: 69127
1 fles van 520 milliliter

5.03

WASABI FURIKAKE KRUIDEN

34.92

-10%

Art.nr.: 69128
1 fles van 1 liter

-10%
RIJSTAZIJN SUSHI YAMA

12.38

-10%

-20%

Art.nr.: 69131
1 fles van 360 milliliter

VAN 9.26

4.82
VAN 5.35

ECO FOOD BOWL 750ML +
DEKSELS

STICKERS ‘POKE BOWL’ Ø50MM
Art.nr.: 69289
1 rol met 1000 stickers

44.55
VAN 49.50

KEWPIE ROASTED SESAM
DRESSING

VAN 13.75

8.33

Art.nr.: 69126
1 zak van 500 gram

VAN 38.80

VAN 5.59

HERO WASABI MAYONAISE/
DRESSING
Art.nr.: 69035
1 fles van 1 liter

-10%

YAMA SUSHI RIJST 10KG

24.00

Art.nr.: 71650
1 sealverpakking met 25
stuks

VAN 30.00

10.01

SUPERDEAL!
Handige spuitflessen!

Nieuw!

YAMA YAKATORISAUS

YAMA JAPANSE SESAMSAUS

Art.nr.: 73009
1 fles van 750 ml

Art.nr.: 73008
1 fles van 750 ml

Een donkere saus op basis
van soja, traditioneel gebruikt
voor Japanse kipspiesjes
(yakitori). Deze saus is
(zowel warm als koud) ook
te gebruiken als glaceer- of
woksaus.

Rode licht-zoete saus met
geroosterd sesamzaad. Warm
en koud toepasbaar. Ideaal
in Oosterse gerechten. Ook
zeer lekker om over spareribs
te verwerken, een absolute
aanrader!

-15%

Nieuw!

-15%

7.58

7.78

VAN 8.91

VAN 9.15
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SUPER
DEAL!
Kaasschijven
gouda jong
50 x 20 g - Vergeer
art. 9891 van 8,77 nu 8,05

7.

Geraspte kaas

5.

Parmesan schilfers

4.

Feta Greco

6.

Gemalen parmesan

65

Emmental 1 kg - Vergeer
art. 5442 van 8,80 nu 8,05

7.65

Spekblokjes
1 kg
Gerookt

Gezouten

art. 7265
van 10,51

art. 8017
van 10,68

nu 8,41

7.

Kaasblokjes jong
500 g - Selecta
art. 30537 van 7,42 nu 6,26

95

500 g - Ambrosi
art. 66862 van 7,68 nu 6,79

6.45

99

Feta Greco
400 g
art. 64159 van 5,02 nu 4,62

39

±2 kg
art. 64341 van 13,15 nu 11,57

10.99
/KG

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

7.

79

Roomkaas tartimalin
18% 1 kg - Président
art. 55401 van 8,91 nu 7,21

32
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85

1 kg - Galbani
art. 54941 van 14,76 nu 11,95

11.35

we are zonnetjes

Schapenkaas
variatie rood-wit
± 600 g - Kuhlmann
art. 47240 van 20,84 nu 18,37

17.

45

Honey peppers
750 g - Kuhlmann
art. 50725 van 18,05 nu 15,74

14.

95

vers

Tzatzikisaus
1 liter - Kuhlmann
art. 47248 van 6,99 nu 6,89

Kip andalouse salade
1 kg - Van Zon
art. 8148 van 9,12 nu 7,00

Tzatziki
800 g - Gran’tapas
art. 63113 van 9,82 nu 8,62

6.

55

6.

65

8.

19

Aardappelsalade
1 kg - Van Zon
art. 1570 van 4,90 nu 4,16

Tonijn mayonaise salade
1 kg - Van Zon
art. 8428 van 11,14 nu 8,79

Guacamole
800 g - Gran’tapas
art. 57448 van 10,08 nu 8,83

3.95

8.35

8.39

Onër Altintas
Verantwoordelijke weekendploeg
Distributiecentrum Lommel
Vertel eens wat over jezelf? Ben je
getrouwd? Heb je kinderen?
Hoi, ik ben Onër Altintas. Ik woon samen
met mijn vrouw en zoon in Lommel. Ik
heb ook nog twee dochters, maar die
zijn inmiddels het huis uit. Gelukkig
komen ze heel vaak langs, want ik kan ze
toch écht niet missen. En de tijd vliegt,
want onlangs heb ik een kleinzoontje
gekregen en sindsdien wordt ik ‘opa’
genoemd. En geloof me of niet, ik vind
die nieuwe titel helemaal geweldig.
Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik ben de verantwoordelijke van de
weekendploeg in het distributiecentrum
van Van Zon in Lommel. Een toffe job
met een niet te onderschatten inhoud.
Zo zorg ik samen met mijn collega’s voor
een ordelijk verloop van de leveringen
aan onze filialen in Beringen, Beerse en
Kampenhout. Daarnaast moet ik ook het
stockbeheer in het oog houden, zodat
ook in de weekenden de in- en uitvoer
van goederen correct verlopen. Een
juiste stock is immers superbelangrijk en
voorkomt manco’s en andere vervelende
consequenties. Soms zetten we ook
bestellingen klaar voor klanten om te
zorgen dat de nachtpost niet overbelast
raakt. En Van Zon zou Van Zon niet
zijn als er niet regelmatig extra klusjes
bijkomen. En die werkjes pakken we met
z’n allen met plezier aan.
Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik ben in 2001 begonnen bij Van Zon,
dus ik maak inmiddels al een dikke 20
jaar deel uit van de Zonnetjes. Destijds
startte ik op in het distributiecentrum
in Hamont in de nachtploeg. En na de
verhuis naar het nieuwe DC in Lommel
werd ik de verantwoordelijke van de
weekendploeg.
Wat vind je fijn aan je job?
De groei van Van Zon is niet te stoppen
en dat maakt van elke dag weer een
nieuwe uitdaging. In een bedrijf dat blijft
uitbreiden is het niet zo moeilijk om de
motivatie vast te houden en constant
bezig te blijven; juist daardoor heb ik
enorm plezier in mijn job. Van Zon is een
onderneming waarin elke gemotiveerde
werknemer op de juiste plaats is.
Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Van Zon weet hoe belangrijk waardevolle
klanten zijn en bezorgt de producten
met liefde, zorg en respect. En Van
Zon staat altijd open voor een nieuwe
challenge. Ik ben blij dat ik al zo lang
deel van deze club mag uitmaken. Onze
Zon zal altijd blijven schijnen want wij
blijven -uiteraard- ons best doen, elke
dag opnieuw.
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Takeaway inspiratie

‘FUSION TOPPED’ HASSELBACK POTATOES
HASSELBACK ‘BBQ STYLE’
Ingrediënten (10 stuks)

•
•
•
•
•
•
•

vastkokende charlotte aardappel (46975)
real Irish cheddar (61335)
Bulls Eye BBQ sauce (62911)
pulled beef (52929)
pijpajuin (3954)
geroosterde uitjes (51025)
De Fik Erin braairub nr. 3 (70859)

Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Spoel
de aardappelen schoon en snijd ze in
de breedte in dunne schijfjes van ca. 4
mm, maar laat ze aan de onderkant aan
elkaar zitten. 2 Borstel de aardappelen
in met olijfolie en vul de inkepingen met
cheddar kaas. 3 Leg de aardappelen in de
ovenschaal en bestrooi ze met het zeezout
en peper. 4 Plaats ze in de oven gedurende
45 à 50 minuten. Controleer met een mesje
de gaarheid van de aardappelen. 5 Bak
de pulled beef lichtjes aan in een pan en
voeg er de BBQ saus aan toe. 6 Werk de
aardappel af met pulled beef, geroosterde
uitjes, fijngesneden pijpajuin, BBQ saus en
de rub.

HASSELBACK ‘CHEESY BACON’
Ingrediënten (10 stuks)

•
•
•
•
•
•
•
•

vastkokende charlotte aardappel (46975)
parmezaanschilfers (66862)
gorgonzola (23715)
pecorino piccante (45340)
gegaarde spekblokjes (56557)
geroosterde uitjes (51025)
basilicum (4007)
De Fik Erin braairub nr. 1 (70857)

Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Spoel
de aardappelen schoon en snijd ze in de
breedte in dunne schijfjes van ca. 4 mm, maar
laat ze aan de onderkant aan elkaar zitten.
2 Borstel de aardappelen in met olijfolie en
vul de inkepingen met parmezaanse kaas
en pecorino. 3 Leg de aardappelen in de
ovenschaal en bestrooi ze met het zeezout en
peper. 4 Plaats ze in de oven gedurende 45
à 50 minuten. Controleer met een mesje de
gaarheid van de aardappelen. 5 Verwarm de
spekblokjes tot ze mooi krokant zijn. Dep ze
droog en meng ze met de geroosterde uitjes.
Garneer de aardappelen met het spek en
enkele stukjes gorgonzola. 6 Bestrooi met de
rub en werk af met enkele blaadjes basilicum.

34
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HASSELBACK ‘SWEET LAMB’
Ingrediënten (10 stuks)

•
•
•
•
•
•
•
•

vastkokende charlotte aardappel (46975)
lamsschenkel (52596)
groentebouillon (op basis van
geconcentreerde groentebouillon Knorr
Professional) (51974)
Ballymaloe mango relish (72244)
roquefort (70594)
rucola (51947)
De Fik Erin braairub nr 2 (70858)
American mosterd (68561)

Bereiding
1 Laat de lamsschenkel rustig pruttelen in
de groentebouillon tot hij volledig gaar is.
Het vlees wordt botermals en valt als het
ware van het bot (2.5 à 3 uur).
2 Verwarm de oven voor op 200 °C. Spoel
de aardappelen schoon en snijd ze in de
breedte in dunne schijfjes van ca. 4 mm,
maar laat ze aan de onderkant aan elkaar
zitten. 3 Borstel de aardappelen in met
olijfolie en leg de aardappelen in de
ovenschaal. Bestrooi ze met het zeezout
en peper. 4 Plaats ze in de oven gedurende
45 à 50 minuten. Controleer met een mesje
de gaarheid van de aardappelen. 5 Snijd
het vlees fijn, meng de relish eronder en
kruidt het royaal af met de rub. 6 Werk
de aardappel af met het vlees, roquefort,
enkele blaadjes rucola en Amerikaanse
mosterd.

HASSELBACK ‘SURF & TURF’
Ingrediënten (10 stuks)

•
•
•
•
•
•
•
•

vastkokende charlotte aardappel (46975)
scampi gepeld 16/20 RC (57888)
Duroc ham (63540)
look stukjes Bresc (45562)
brie President (49511)
Dragon gevriesdroogd (9877)
chimichurri kruiden (20308)
atsina cress (41250)

Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200 °C. Spoel
de aardappelen schoon en snijd ze in de
breedte in dunne schijfjes van ca. 4 mm,
maar laat ze aan de onderkant aan elkaar
zitten. 2 Borstel de aardappelen in met
olijfolie en leg de aardappelen in de
ovenschaal. Bestrooi ze met het zeezout
en peper. 3 Plaats ze in de oven gedurende
45 à 50 minuten. Controleer met een
mesje de gaarheid van de aardappelen.
4 Droog de Duroc ham in de oven tot hij
crispy wordt. 5 Bak de scampi’s in olijfolie
met lookstukjes en dragon. Kruidt af met
zeezout en peper. 6 Werk de aardappelen
af met een plakje brie, stukjes gedroogde
Duroc ham, scampi, chimichurri kruiden en
atsina cress.
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PREMIUM BRIOCHE BUN | KAASKROKET
VIJG | TRUFFELMAYONAISE
Ingrediënten

Hamburgerbroodje
brioche premium

16.

75

30 x 75 g - Pastridor 2684
art. 60909 van 20,99 nu 17,63

Hamburgerbroodje
spanish style

•
•
•
•
•
•
•

Bereiding

Pastridor Premium
Brioche Bun
15 g Rode uien compote
10 g Veldsla
1 Kaaskroket
15 g Truffelmayonaise
Kwart Verse vijg
1 g Cress

1 Bak de Pastridor Premium Brioche Bun

zoals aangegeven op de verpakking.

2 Besmeer de onderkant van de Brioche Bun
met de rode uien compote. 3 Beleg met de

veldsla en leg hier de kaaskroket op.

4 Werk af met de vijg, cress en een swirl van
de truffelmayonaise. 5 Sluit de Brioche Bun en

serveer.

16.95

24 x 95 g - Pastridor 216694
art. 66056 van 21,48 nu 17,84

Hamburgerbroodje
brioche sesam
30 x 85 g - Pastridor 221832
art. 73033 van 20,12 nu 16,79

Bakey bakspray
600 ml - Delizio
art. 55457 van 3,62 nu 3,36

36
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15.95

3.19

Mini mix boerenpistolets
voorgebakken
75 x 40 g - Dauphine 4434
art. 62399 van 12,54 nu 9,95

Flatbread
800 g - DV Foods
art. 70664 van 8,55 nu 7,95

9.45

7.55

Schiacciata romana
wit voorgesneden
32 x 100 g - Panesco
art. 68283 van 26,45 nu 21,84

Apero sticks
artisanaal natuur
1 kg - DV Foods
art. 54553 van 11,50 nu 10,89

20.75

10.35

Tartelet zanddeeg
boter rond 7 cm 30 stuks
art. 69669 van 20,25 nu 19,11

Mini donuts horeca
assortiment
36 x 27,5 g - Poppies
art. 54394 van 10,02 nu 8,41

Hunky chunky
appel pie
1,8 kg
Banquet d’Or A238c12
art. 44756 van 19,93 nu 16,58

Speculoos topping
1 kg - Lotus
art. 64482 van 9,63 nu 7,95

18.

15

7.

99

15.

75

7.

55

Room gezoet
1 liter - Debic
art. 7304 van 6,12 nu 5,53

Mini brownies
96 x 13g - Poppies
art. 55169 van 10,35 nu 8,68

Chocopasta
3 kg - Nutella
art. 49612 van 22,07 nu 18,68

Cake blok
800 g - Lotus
art. 19626 van 9,34 nu 7,57

5.

Room en mascarpone

8.

Mini eclairs vanille

25

25

17.

75

7.

19

36,5% 1 liter - Debic
art. 70982 van 7,01 nu 6,31

96 x 17 g - Poppies
art. 58831 van 16,25 nu 13,67

Trio
120 stuks - Elite
art. 47067 van 16,08 nu 13,25

Suzy Luikse wafel
24 x 90 g - Lotus
art. 14090 van 19,47 nu 15,99

5.99

12.99

12.59

15.19
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WIJN
v/d maand

Angimbé Cusumano
75 cl

Nero d’Avola Cusumano
75 cl

Herkomst
Sicilië, Italië

Herkomst
Sicilië, Italië

Druiven
70% Inzolia en 30% Chardonnay

Druiven
100% Nero d’Avola

Heldere, briljante kleur met goudgele
reflexen. Rijke en frisse aroma’s van groene
meloen, limoenzeste, perzik, witte bloemen,
kenmerkend voor de Inzolia druif. Zachte,
frisse zuren met een volle, romige, licht
boterachtige afdronk welke de aanwezigheid
van de Chardonnay verraadt.
Wijn & spijs
Aperitief, schaaldieren, vis, gevogelte, pasta
alle vongole, zomerse salades…

Serveertemperatuur
8 á 10°C

Drinken
nu - 2025

Donker- tot robijnrood, met in de neus vlotte
tonen van kruiden, zwarte peper en intense
fruitaroma’ s die worden gedomineerd door
rood fruit en bramen. Vlezig en uitnodigend
in de mond, met hints van donkere bessen,
kersen, jeneverbessen en een vleugje
eucalyptus met een zachte, langdurige
afdronk vol delicate tannines en sappige
zuren.
Wijn & spijs
Varkens- en rundvleesgerechten, gerechten
met tomatensauzen, gegrild vlees, zachte
kazen, tagliatelle met spinazie en basilicum…
Serveertemperatuur
16 á 18°C

art. 64348 van 10,29 nu 9,42

art. 64352 van 9,53 nu 8,47

8.95

8.05

Le Val
75 cl

Sauvignon
Blanc
art. 53157

Merlot
art. 53158

Chardonnay
art. 53160

van 5,04 nu 4,62

4.39
38
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Rose d’Anjou
75 cl

Herkomst:
Loire, Frankrijk
Druiven:
Gamay en Grolleau
art. 64211 van 6,70 nu 5,88

5.59

Drinken
nu - 2026

Misty Cove
Blush

Misty Cove
Sauvignon Blanc

La Jara
Frizzante Rosé

75 cl

75 cl

Herkomst:
Marlborough,
Nieuw Zeeland

Herkomst:
Marlborough,
Nieuw Zeeland

75 cl

Herkomst:
Veneto, Italië

Druiven:
100% Sauvignon Blanc

Druiven:
97% Sauvignon Blanc en
3% Pinot Noir

art. 73004 van 7,40 nu 6,79

art. 73005 van 8,63 nu 7,84

art. 40709 van 5,53 nu 4,89

6.45

7.45

4.65

Boschendal 1685
Chardonnay

Boschendal 1685
Sauvignon Blanc

Druiven:
100% Glera

Herkomst:
Stellenbosch,
Zuid-Afrika

Herkomst:
Stellenbosch,
Zuid-Afrika

art. 41247 van 6,85 nu 6,05

art. 69904 van 11,40 nu 9,25

art. 69907 van 10,90 nu 8,83

5.75

8.79

8.39

La Jara
Prosecco Frizzante
75 cl

Druiven:
Glera en Raboso

75 cl

Herkomst:
Veneto, Italië

75 cl

6 HALEN
5 BETALEN
dat is

6 HALEN
5 BETALEN*

5.24 per fles

dat is

11.35 per fles

*Actie geldig per soort

Bal de la Rose

Boschendal 1685

75 cl

75 cl

Herkomst:
Languedoc,
Frankrijk
Druiven:
100% Cinsault
art. 61484 nu 6,62

Herkomst:
Stellenbosch, Zuid-Afrika

Pinotage
art. 69906 nu 14,33

Shiraz
art. 69908 nu 14,33

Merlot
art. 69905 nu 14,33
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Productinspiratie

TEQUILA IN DE KIJKER
Denkt u aan Mexico, dan denkt u ongetwijfeld aan zon, taco’s, Maya’s en Chichén Itzá… En wellicht óók aan
tequila, dé nationale drank van de Mexicanen. Inmiddels is het ook een (inter)nationale drank van de rest
van de wereld.
BLAUWE AGAVE
Tequila mag slechts in vijf staten in Mexico geproduceerd worden, is
verkrijgbaar in verschillende varianten en mag enkel gemaakt worden van de
Agave tequilana weber azul, da’s een mooi woord voor ‘blauwe agave’. De
plant dankt haar naam aan blauwe gloed van de dikke, vlezige bladeren. Toch
zijn het niet de bladeren die voor de productie van tequila gebruikt worden; het
is het hart van de plant -in de volksmond la piña genoemd- dat aan de basis
ligt van deze veelzijdige drank.
Tequila brouwen is een klus die tijd vergt -alleen al de agave heeft vele jaren
nodig voordat zij geoogst kan worden- maar gaat in vogelvlucht als volgt: na
de oogst wordt het hart van de agave gescheiden van de bladeren, in twee of
vier delen gehakt en gekookt. Als het kookproces is afgerond worden de piñas
gemalen om het sap van de vezels te scheiden. Dit sap ondergaat vervolgens
het gistingsproces door toevoeging van suikers en gistculturen; er ontstaat een
brouwsel met 4 tot 5 graden alcohol. Daarna vindt distillatie plaats. Tequila
moet minimaal 35 graden alcohol bevatten en wordt daarom minstens twee
keer gedistilleerd. Na distillatie worden de blanco’s direct gebotteld, terwijl de
reposado’s en anejo’s nog een opvoeding op hout krijgen.
DOE MAAR GEEN ZOUT
Drink tequila als een échte Mexicaan: puur, geen limoen en al helemaal geen
zout. Een gerijpte tequila nip je op kamertemperatuur met liefde, als een oude
cognac of een Goddelijke single malt. De drank doet het ook goed met een
sangrita, een pikant vruchtensapje wat als side-shot bij een tequila geserveerd
wordt. Daarnaast dient tequila uitstekend als basis voor een breed scala aan
cocktails met bekende en minder bekende namen. En zelfs met bier is tequila
niet te versmaden!

Tequila
Patron Silver
40° 70 cl

art. 70759 van 47,19 nu 44,52

40
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42.29

Tequila
Patron Reposado
40° 70 cl

art. 70758 van 51,36 nu 48,41

NIET GERIJPT, WEL GERIJPT
Tequila kent verschillende gedaantes:
Plata, blanco (of silver):
een witte, doorzichtige tequila die géén houtrijping krijgt
en direct na het distilleren gebotteld wordt. Redelijk
straf van smaak met herkenbare scherpe tonen van de
agave.
Joven, oro (of gold)
een ongerijpte witte tequila welke gekleurd wordt met
karamel of extract van eik voor wat extra aroma’s.
Reposado
deze tequila rijpt minimaal 60 dagen op eiken vaten en
smaakt daardoor wat soepeler dan een tequila blanco.
Añejo
een tequila die minstens 12 maanden op hout gerijpt
heeft wat een zekere subtiele complexiteit meegeeft in
vergelijking met een blanco.
Ultra añejo
een echte ‘vintage’ tequila met een rijping op hout
van minstens 3 jaar en een karaktervolle, zachte en
complexe smaak.

45.99

Tequila
Patron Añejo
40° 70 cl

art. 70757 van 55,96 nu 52,83

50.19

Tequila 1921
Reposado
40% 70 cl

art. 51682 van 32,01 nu 31,10

29.55

Tequila 1921
Bianco
40% 70 cl

art. 51684 van 34,49 nu 33,63

31.95

Tequila 1921
Añejo
40% 70 cl

art. 51685 van 44,49 nu 43,32

Tequila
Tiscaz wit

Tequila
Camino Real

Tequila Jose
Cuervo Especial
Reposado

art. 44032 van 21,70 nu 20,58

art. 36469 van 24,06 nu 23,10

art. 5178 van 30,85 nu 29,88

19.55

21.95

28.39

Tequila Dos
Mexicanos
Silver

Tequila
Espolòn Blanco

Tequila Jose
Cuervo Especial
Silver

art. 26281

art. 55917

art. 73074

van 16,89 nu 15,36

van 24,09 nu 23,32

van 30,85 nu 29,25

14.59

22.15

27.79

35% 70 cl

38% 70 cl

35% 70 cl

75 cl

41.15

38% 1 liter

38% 1 liter
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Siroop

70 cl - Monin

Passievrucht
art. 36420 van 11,16

Aardbei
art. 36418 van 11,16

Mojito mint
art. 39973 van 11,46

Viooltje
art. 42234 van 10,32

Siroop Cloudy
lemonade

nu 8,89

art. 67364 van 11,06 nu 8,89

8.45

8.45

1 liter - Monin

Aperitief
alcoholvrij spice

Aperitief
alcoholvrij nature

Gin-ever
premium

art. 65935 van 18,80 nu 16,37

art. 70466 van 18,80 nu 16,37

art. 70981 van 18,73 nu 15,74

15.55

15.55

14.95

Gin Marula

Gin Marula
pomegranate

14,4% 75 cl

art. 60719

art. 64705

art. 8949 van 7,40 nu 6,31

van 33,28 nu 30,20

van 33,28 nu 30,20

5.99

28.69

28.69

0% 70 cl - Fryns

Martini Fiero

42

FOLDER - juni

0% 70 cl - Fryns

40% 50 cl

38° 50 cl - Fryns

40% 50 cl

Hierbas de
las Dunas

Limoncello
Bongiorno

art. 64708

3 liter

Bongiorno
Aperitivo spritz

van 27,88 nu 24,20

art. 68430 van 105,34 nu 91,74

art. 70703 van 14,38 nu 11,95

22.99

87.15

11.35

Gin
Mare Capri

Licor 43
Cuarenta y Tres

Whisky Monkey
Shoulder

art. 71513 van 44,08 nu 38,31

art. 47500 van 26,53 nu 21,88

art. 68243 nu 27,31

36.39

20.79

25.95

Neptunia Gin

Gin Mombasa
Club
Strawberry

Gin Mombasa
Club

art. 72726

art. 67491

art. 48508

van 46,28 nu 42,05

van 25,41 nu 22,68

van 30,71 nu 27,95

39.95

21.55

26.55

28% 50 cl

70 cl

43,4% 70 cl
Hendrick’s

31% 1 liter

37,5% 70 cl

11° 1 liter

40% 70 cl glasspack

41,5% 70 cl
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Punky vanille ijs
12 x 70 ml - Kalise
art. 20823 van 21,77 nu 19,32

Friky aardbei ijs
12 x 70 ml - Kalise
art. 20824 van 21,77 nu 19,32

Vruchtencoulis
framboos
500 g - Boiron
art. 33928 van 9,35 nu 6,89

18.

Barry vanille ijs

18.

Kuaky chocolade ijs

35

35

6.55

12 x 70 ml - Kalise
art. 39358 van 21,77 nu 19,32

12 x 70 ml - Kalise
art. 20826 van 21,77 nu 19,32

Vruchtencoulis
aardbeien
500 g - Boiron
art. 44854 van 5,93 nu 4,37

18.

Vacky vanille ijs

18.

Dino egg surprise ijs

35

35

4.15

12 x 70 ml - Kalise
art. 20827 van 21,77 nu 19,32

12 x 115 ml
art. 61326 van 22,00 nu 19,74

Vruchtencoulis
rode vruchten
500 g - Boiron
art. 33929 van 6,13 nu 4,47

18.35

18.75

4.25

Fruitbereiding
1,15 kg - Colac Sundae’s

Krieken
art. 23036 van 6,22

Bosvruchten
art. 56784 van 7,07

Rood fruit
art. 41235 van 6,44

Vruchtencoulis
mango passievrucht
500 g - Boiron
art. 33927 van 7,25 nu 5,42

44
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nu 5,74

5.15 5.45

Tropical
art. 56783 van 8,37

SUPER
DEAL!
Koffie espresso
gran crema bonen
1 kg - Lavazza
art. 66430 van 18,95 nu 14,16

Koffie qualita rossa bonen
1 kg - Lavazza
art. 66428 van 17,10 nu 14,89

14.

15

13.

45

SUPER
DEAL!
Koffie espresso
barista intenso bonen
1 kg - Lavazza
art. 73046 van 18,95 nu 14,16

Koffie crema e gusto classico bonen
1 kg - Lavazza
art. 66427 van 15,25 nu 13,32

12.65

13.45
SUPER
DEAL!
Koffie espresso
barista perfetto bonen
1 kg - Lavazza
art. 73047 van 18,95 nu 14,16

Koffie qualita oro bonen
1 kg - Lavazza
art. 66429 van 19,32 nu 16,79

15.95

13.45
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Ice caffe latte
12 x 25 cl blik - Nutroma
art. 66543 van 17,21 nu 14,52

13.

79

Pepsi max
24 x 33 cl blik
art. 7549 van 15,75 nu 12,58

11.

95

7up free
24 x 33 cl blik
art. 64304 van 15,75 nu 12,58

11.95

Looza
24 x 33 cl pet
Orange
art. 64811

Ace
art. 64317

Appel kers
art. 64818
van 32,48 nu 27,63

26.25

Babbel knabbels
porties 180 x 8 g - Ranobo
art. 71253 van 12,08 nu 11,00

10.45

Chaudfontaine

Chaudfontaine bruis

24 x 50 cl pet

24 x 50 cl pet

art. 16689 van 13,31 nu 10,41

art. 16697 van 14,98 nu 11,57

9.89

10.99

Barmix

Chips doritos
nacho cheese

porties 180 x 15 g - Ranobo
art. 71254 van 19,98 nu 18,16

17.25

20 x 44 g - Smiths
art. 24046 van 12,50 nu 8,26

7.85

Crac A nut
200 g - Duyvis

Barbecue
art. 33782 van 2,81

Paprika
art. 33605 van 2,85
nu 2,30

2.19
46
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Cocktail
art. 33781 van 2,81

Hot sweet chili

art. 34621 van 2,81

Papieren
broodzak bruin
340 x 160 x 100 mm 100 stuks
art. 52954 van 3,88 nu 3,42

Tasty food
cateringdoos
35 cm 10 stuks
art. 60224 van 8,35 nu 6,68

3.

25

6.35

Hamburgerpapier words
33 x 34 cm 100 stuks - Depa
art. 54308 van 5,58 nu 5,21

Tasty food
cateringdoos
45 cm 10 stuks
art. 60222 van 14,19 nu 11,32

4.

95

10.75

Snackenvelop bruin
15 x 15 cm 100 stuks
art. 59537 van 2,05 nu 1,84

Tasty food
cateringdoos
55 cm 10 stuks
art. 60223 van 18,26 nu 14,58

Deksel vierkant pet
voor saladebak
25 stuks

Wrap cup
bamboe papier
120 x 85 mm 50 stuks
art. 65004 van 6,63 nu 5,84

5.55

Saladebak
bamboe met pp deksel
1000 ml 25 stuks
art. 65003 van 8,63 nu 7,63

art. 71463 van 5,21 nu 4,58

7.25

Saladebak vierkant
bamboe papier
1250 ml 25 stuks
art. 71464 van 9,99 nu 8,79

1.75

13.85

4.35
8.35
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2x

GRATIS

GRATIS

Ultra keukenontvetter prof. bij aankoop
van 2x Dreft afwasmiddel

=

Ultra
keukenontvetter
professional

Dreft afwasmiddel
5 liter professional

750 ml - Mr Proper

art. 46276 nu 16,92

art. 71057 nu gratis

2 HALEN
1 BETALEN
dat is

8.88 per bus

48
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dat is

2.55 per bus

Afwasmiddel
eco citroen

Afwasmiddel
citroen

5 liter - Dipp n°09

1 liter - Dipp n°09

art. 34992 nu 18,69

art. 59144 nu 5,38

2 HALEN
1 BETALEN
dat is

2 HALEN
1 BETALEN

8.88 per bus

2 HALEN
1 BETALEN
dat is

4.56 per bus

Afwasmiddel
eco geurloos

Bierglasreiniger

5 liter - Dipp n°10

1 liter - Dipp n°42

art. 37423 nu 18,69

art. 48912 nu 9,61

Kaars highlight refill
24 stuks - Spaas

Transparant
art. 30838

Rood
art. 44736

Geel
art. 44737

Lichtblauw
art. 43302

Grill master maxi
Hendi
art. 25895 van 375,00 nu 315,25

299.49

Lichtgroen
art. 43303

van 14,03 nu 11,57

10.99

Gasbarbecue met grillplaat
53 x 68 cm - Hendi
art. 26173 van 289,50 nu 242,05

229.

95

Gas grill Fiesta 800
met paellapan - Hendi
art. 73011 van 795,00 nu 652,58

619.95
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Spuitzak
comfort green
100 stuks - One Way
art. 61693 van 18,10 nu 14,20

13.49

Elektrische vliegenvanger
2000-2500V - Hendi
art. 53219 van 69,50 nu 57,21

Vervangingslamp insectenverdelger
230V 36W - Hendi
art. 73020 van 27,50 nu 22,68

50
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Spuitzak
comfort clear
100 stuks - One Way
art. 61692 van 20,33 nu 15,99

15.19

Spuitzak
comfort red hot
74 stuks - One Way
art. 61694 van 23,31 nu 18,31

54.

Insectenvanger

21.

Kleefplaat voor insectenvanger

35

55

48 x 10 x 28,5 cm 230V 30W - Hendi
art. 47919 van 97,50 nu 80,26

10 stuks - Hendi
art. 73019 van 29,95 nu 24,68

17.39

76.25

23.45

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

BATTLE 5 Restaurant

Chef

Junior Scheurweghs
Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak:

Ik ben Junior Scheurweghs en ik ben de chef van het Koetshuis in Malle. Het
Koetshuis bestaat al sinds jaar en dag en is bekend om lekkere Belgische
gerechten verfijnd met een Franse toets. Sinds maart van dit jaar waait er een
nieuwe wind door het Koetshuis: de nieuwe eigenaar Thomas van Dooren
uit Zoersel is blij dat hij vlakbij huis zo’n schitterende brasserie heeft kunnen
overnemen. Zonder onbescheiden te willen klinken, maar veeleer met een
trotse ondertoon vindt Thomas dat zijn zaak op de mooiste locatie van heel
Malle ligt: midden in het groen, in een prachtig park vlakbij een schitterend
kasteel, met een grote parking vlakbij. Het Koetshuis is een brasserie met
open keuken dat zorgt voor een aangename culinaire wind vlakbij het centrum
van Oostmalle. Aan de ingang van het park springt dit aantrekkelijke en
uitnodigende gebouw onmiddellijk in het oog. Het park, dat vanuit de ganse
brasserie te bewonderen is, zorgt mede voor de unieke sfeer. Het grote terras
aan de achterzijde biedt een ideaal kader om gezellig te vertoeven. Achter de
fraaie gevel gaat een levendige ‘betere’ brasserie met veel vast cliënteel schuil.
Gezelligheid is hier troef en de setting is ideaal. Qua verhouding tussen prijs
en plezier is deze keuken een absolute aanrader waarin de klassiekers en
seizoenssuggesties elkaar afwisselen. In de open keuken worden verrukkelijke
gerechten omgetoverd tot ware kunstwerkjes en voor de suggesties wordt
hoofdzakelijk met seizoensgebonden ingrediënten gewerkt. Gasten zijn in het
Koetshuis ook welkom voor een heerlijke lunch, een snelle snack, origineel
fingerfood of een pannenkoek… Op de kaart vind je tal van publiekstrekkers
zoals fijn geregisseerde ‘trio van rund’, de ‘slow cooked spare ribs’ en natuurlijk
een overheerlijke steak tartaar!

Signature dish:

Onze scampi’s van het huis, dé absolute topper op onze kaart. Heerlijk
als lunch met een stukje brood. Maar ook tijdens het diner met een portie
pasta wordt het zeer gesmaakt. Het zijn gebakken scampi’s met een zacht
currysausje op basis van kokosmelk en dagverse groentjes. Deze bereiding
wordt eigen gemaakt met een geheime kruidenmengeling van de chef.

Het Koetshuis Malle - Lierselei 28, 2390 Malle

Chef

Tenzin Choewang Lodoe
Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak:

Ik ben Tenzin Choewang Lodoe en ik ben de chef van Restaurant Skaldu,
een parel diep verscholen in waterplanten aan de rand van de Oude Schelde
in Weert. Ik doe dit samen met uitbater Axel Van Steenbergen, één van de
drijvende krachten achter de groep Horeca Toppers. Waar zijn andere zaak
in Weert -het Oud Gemeentehuis- heel traditioneel is, is Skaldu hipper,
gesofisticeerder en toch betaalbaar. Skaldu draait bijna volledig om vis;
een knipoog naar de gezellige locatie aan het water. Oorspronkelijk was dit
historische gebouw een veerhuis dat gebruikt werd als overzet voor mensen
die in Bornem moesten gaan werken. Vanuit het lichtrijke restaurant heb je een
mooie kijk op deze oude Schelde-arm. Bij de inrichting werd de focus gelegd
op het water en de natuur. Een boom midden in de zaak versterkt de verbinding
met het leven buiten; op het bankje rond de boom lijkt het precies alsof je aan
het water zit. Ook op het volledig verwarmde terras spelen de natuurelementen
een rol. Skaldu richt zich voornamelijk op sharing-menu’s en zeevruchten mét
uiteraard de ‘Fruits de Mer Royal’ met kokkels, kreukels, wulken, ongepelde
garnalen, kreeft, krab, kingkrab, scheermes, oesters en bijpassende sauzen.
Ook vleesliefhebbes hoeven niet in paniek te raken. Al dat moois uit zee wordt
aangevuld met exquise vleesgerechten. Ons team van goede vangsten neemt
u mee op sleeptouw doorheen onze culinaire kaart. Bij ons valt niemand uit
de boot: zowel grieten als zeebonken en juffertjes als bakvissen worden hier
netjes gesoigneerd.

Signature dish:

Als signature dish heb ik gekozen voor één van onze huidige voorgerechten
met Sint Jacobsvruchten. Om de 4 maanden veranderen we onze volledige
menukaart. Ik breng graag een keuken met de aangename toetsen van
Azië. Deze keer gaan we voluit voor de gebakken Sint Jacobsvruchten met
compote van zoete ui, baby venkel, crumble van zwarte olijf, gemarineerde
radijs en rammenas, yuzu mayonaise en tuinkruiden olie.

Skaldu Weert - Binnendijkstraat 5, 2880 Bornem
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2 HALEN
1 BETALEN

2 HALEN
1 BETALEN

13.60 per pak

dat is

Fuze tea black tea
peach hibiscus

Fuze tea green tea
mango kamille
24 x 40 cl pet

24 x 40 cl pet

art. 60829 nu 28,64

art. 60831 nu 28,64

2 HALEN
1 BETALEN

2 HALEN
1 BETALEN
dat is

13.98 per pak

dat is

Fuze Tea lemon
lemongrass

+

1X

13.60 per pak

13.98 per pak
Fuze Tea lime mint

24 x 40 cl pet

24 x 40 cl pet

art. 63711 nu 29,43

art. 63712 nu 29,43

=

1X

Aquarius orange

Aquarius lemon

24 x 50 cl pet

24 x 50 cl pet

art. 46805 nu 38,53

art. 47152 nu 38,53

9.50

Aquarius red peach
24 x 50 cl pet
art. 46804 nu gratis

GRATIS

dat is

Prijsnotering
Distributiecentrum
J&R Vlegelsstraat 7
B-3920 Lommel
011/44 07 20

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

Cash & Carry
Nijverheidspark 42
B-3580 Beringen
011/42 26 03

Cash & Carry

Biezenstraat 2
B-2340 Beerse
014/34 67 30

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

van 12,25 nu 10,00

Doorstreepprijs = normale verkoopprijs
Nu-prijs = bruto folderprijs
Onderlijnde prijs = afhaalprijs met
5% korting of minimale prijs na de
maximale korting van 5%

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad
strekt. Prijzen zijn excl. BTW - Drukfouten
voorbehouden. Deze promoties zijn niet
cumuleerbaar met andere acties.
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BELGIE(N) - BELGIQUE

