
Streetfood sandwiches

Mosselseizoen

The perfect BBQ platter
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SUPER
DEAL!

Giantdellen (krokidel)  
20 x 100 g - Van Zon     
art. 883 van 12,26 nu 10,52

9.99

Sito (kalkoenstick)  
21 x 135 g - Van Zon  

art. 13836 van 23,26 nu 20,52

19.49

Mini gigamix  
12 soorten 108 x 20 g 
Buitenhuis 
art. 22149 van 32,22 nu 25,95

24.65

Bitterballen  
rundvlees Klassiek  
± 80 x 23 g - Buitenhuis 
art. 38416 van 13,58 nu 11,00

10.45
Bitterbal kaas  
Old Amsterdam  
40 x 25 g - Buitenhuis 
art. 63659 van 13,61 nu 10,89

10.35

Camembert bites 
1 kg - Farm Frites 
art. 50548 van 9,07 nu 8,30

7.89

Jalapeño bites 
cream cheese  
1 kg - Farm Frites 
art. 55114 van 8,66 nu 7,67

7.29Mozzarella sticks  
1 kg - Farm Frites 
art. 55116 van 8,01 nu 7,04

6.69

Cheddar bites  
1 kg - Farm Frites 
art. 69767 van 8,32 nu 7,67

7.29

Ajuinringen battered  
1 kg - Farm Frites 
art. 53448 van 5,94 nu 5,25

4.99
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SUPER
DEAL!

Lucifer    
20 x 95 g - Mora  

art. 44202 van 21,50 nu 17,88

16.99

Mini classics 
96 stuks - Vanreusel   

art. 72679 van 22,00 nu 18,94

17.99

Loempidel  
15 x 80 g - Vanreusel 
art. 63660 van 17,40 nu 15,67

14.89

Viandelle spicy  
27 x 100 g - Mora 
art. 37600 van 22,21 nu 18,94

17.99

Spicy stick  
14 + 2 x 150 g - Mora 
art. 51795 van 25,55 nu 22,09

20.99

Viandelle  
27 x 100 g geel - Mora 
art. 904 van 21,94 nu 18,83

17.89

Fishburger  
24 x 85 g - Mora 
art. 954 van 27,59 nu 24,62

23.39

Garnaalkroket  
24 x 60 g - Ad van Geloven 
art. 725 van 23,55 nu 19,99

18.99Kaaskroket 25%  
24 x 50 g - Ad van Geloven 
art. 748 van 10,43 nu 8,89

8.45

Lekkerbek filet  
2,5 kg - Buitenhuis 
art. 2155 van 38,89 nu 31,00

29.45

incl. serveercups

14 + 2 GRATIS
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Bereiding
1 Snijd de kappetjes, augurken en ajuin fijn en meng 
samen met de andere ingrediënten voor de saus.  
2 Ontpit de tomaten en snijd de tomaten en rode ui in brunoise.  
3 Bak de Crusty Chicken Strips gedurende  
5 min. in een op 175°C voorverwarmde friteuse.  
4 Verdeel de sla, plakjes Cheddarkaas, tomaten, rode ui, 
Crusty Chicken Strips en saus over de 4 wraps.  
5 Rol de wrap op en eet smakelijk! 

WRAP MET CRUSTY CHICKEN STRIPS 
Recept inspiratie

Saus:  
• 200 g mayonaise 
• 20 g ketchup 
• 20 g vloeibare honing 
• 10 g mosterd 
• 8 g rode wijnazijn 
• 3 g keukenzout 
• msp. cayennepeper 
• 15 g kappertjes 
• 15 g augurken 
• 15 g ajuin

Wrap:
• 8 Crusty Chicken Strips  (65232)
• 4 wraps 
• 2 tomaten 
• 1 rode ui 
• 150 g gemengde sla
• 4 plakjes Cheddar smeltkaas 

Ingrediënten voor 4 personen: 

Meer informatie & inspiratie? 
Surf naar www.ovi.be en ontdek er onze producten. 

Pittavlees kebap kip  
15 x 150 g - Ovi 
art. 26363 van 50,08 nu 41,88

39.79
Chicken  
Dots & Wings  
American Style 3 kg - Ovi 
art. 40869 van 23,26 nu 20,31

19.29 Garnaalkroket 25% 
24 x 65 g - Ottimo 
art. 17809 van 49,69 nu 42,83

40.69

Serranohamkroket  
24 x 65 g - Ottimo 
art. 67666 van 31,90 nu 27,36

25.99 Potato shrimp  
10 stuks 250 g - Orien Bites 
art. 72184 van 4,26 nu 3,88

3.69

Crusty  
chicken strips  
2,5 kg diepvries - Ovi 
art. 65232 van 28,83 nu 24,20

22.99

Kaaskroket  
20 x 65 g - Qalita 
art. 48878 van 10,33 nu 9,15

8.69
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Cocktail Samosa  
67 stuks 1 kg - Orien Bites 
art. 35769 van 8,71 nu 7,78

7.39 Scampi tempura 
56 stuks 1 kg - Orien Bites 
art. 35770 van 31,60 nu 27,78

26.39Garnaal rolletjes  
100 stuks 1 kg - Orien Bites 
art. 38646 van 23,44 nu 20,73

19.69

Sweet chilisaus  
1 liter - Ovi 
art. 50924 van 4,80 nu 4,05

3.85

Cajun fries  
2,5 kg - Lutosa 
art. 67159 van 4,88 nu 4,20

3.99 Friet surecrisp  
9 mm 3/8 2,5 kg - McCain 
art. 52730 van 5,51 nu 4,26

4.05 Friet tradistyle  
2,5 kg - McCain 
art. 28865 van 5,84 nu 4,47

4.25

Mayonaise  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12432 van 17,14 nu 13,32

12.65 Cocktailsaus  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 12434 van 16,41 nu 13,32

12.65

Andalouse  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 16612 van 16,41 nu 13,32

12.65 Samuraisaus  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 50554 van 16,21 nu 13,32

12.65 Americain saus  
2 liter - Devos Lemmens 
art. 56615 van 16,41 nu 13,32

12.65
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Mosterd-dille dressing 1 liter
De ultieme smaakmaker voor over getrancheerde zalm of 
Gravlax. Heerlijk over een salade met oude kaas, op brood-
jes met boerenkaas of als dipper bij een kaasplank. 

Pesto dressing 1 liter
Een heerlijke, Italiaans getinte, dressing met basilicum, pijn-
boompitten, kruiden en specerijen. Perfect te combineren 
met (Italiaanse) salades, wraps, broodjes en koude pastasa-
lades.

Honing-mosterd dressing 1 liter
Dressing voor een salade met kip of runder/zalm carpaccio 
met belegen, oude of geitenkaas. Maar ook lekker over 
een broodje gezond, koude pastasalade of een salade met 
rosbief of fricandeau. 

Zachte kerrie dressing 1 liter
Een heerlijke dressing met een zachte smaak en een vleug-
je kerrie. Deze dressing is perfect geschikt voor afwerking 
van allerhande salades, wraps of als dipsausje.

Bieslook dressing 1 liter
De bieslookdressing is een frisse dressing op basis van 
raapolie, azijn, mosterd, kruiden en specerijen. Deze dressing 
laat zich omwille van zijn zachte smaak makkelijk combine-
ren met allerlei soorten rauwkost.

Thousand Island dressing 1 liter
Thousand Island dressing is een Amerikaanse salade-
dressing op basis van raapolie, azijn, tomaten, citroensap, 
kruiden en specerijen met een typische oranje kleur. Heerlijk 
bij salades, vis, belegde broodjes.

Wasabi dressing 1 liter
Topping/Dressing Wasabi is erg goed te combineren met: 
poke bowls, sushi, gegrilde tonijn, vis en vlees wraps, brood-
jes vis maar ook bij visburgers, beef en rauwkost. 

Bourgondische dressing 1 liter
De Bourgondische dressing wordt bereid met o.a. mosterd, 
knoflook, kruiden en specerijen. Deze dressing is een heel 
toegankelijke dressing die bij vrijwel iedere salade past. 
Heerlijk bij aspergegerechten, gerookte kip, rauwkost, 
salade, vis. 

Knoflook-citroen dressing 1 liter
Ideaal voor heerlijk frisse Caesarsalades, broodjes, wraps 
of als garnering voor op borden. Streepjes en bolletjes 
garnering zijn handig aan te brengen. 

Ras el Hanout dressing 1 liter
Erg goed te combineren met een salade, couscous, kippen-
dijen met turks brood, carpaccio van gebraden fricandeau, 
een wrap met kipreepjes of een vegetarische salade van 
courgette, venkel en brokkelkaas. 

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

VAN 8.98

8.08
-10%

VAN 9.63

8.67
-10%

VAN 7.39

6.65
-10%

VAN 8.49

7.64
-10%

VAN 7.84

7.06
-10%

VAN 6.87

6.18
-10%

VAN 9.26

8.34
-10%

VAN 7.69

6.92
-10%

VAN 10.98

9.89
-10%

VAN 9.98

8.98
-10%

VAN 12.63

11.37
-10%

60x!

art. nr. 71178

art. nr. 69021

art. nr. 69022

art. nr. 69025

art. nr. 69026

art. nr. 69027

art. nr. 69028

art. nr. 69035

art. nr. 70380

art. nr. 72766

art. nr. 72767
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Cocktailsaus  
5 liter box - Anda 
art. 10476 van 25,06 nu 21,74

20.65

Cocktailsaus 
2,9 kg pet - Anda 
art. 56445 van 15,66 nu 13,10

12.45 Brazilsaus  
3 kg pet - Anda 
art. 56448 van 18,81 nu 15,74

14.95

SUPER
DEAL!

Mayonaise  
28 liter - Nikita      

art. 1358 van 61,55 nu 49,21

46.75

Mayonaise  
10 liter - Nikita  

art. 1356 van 23,33 nu 18,73

17.79

Cocktailsaus  
10 liter - Nikita 
art. 1388 van 24,01 nu 18,73

17.79Cocktailsaus  
zonder alcohol 10 liter - Nikita 
art. 14378 van 23,36 nu 18,20

17.29

Tartaar  
5 liter - Van Zon 
art. 1374 van 11,31 nu 8,94

8.49

Tartaar  
10 liter - Nikita 
art. 1376 van 24,78 nu 19,78

18.79Tartaar vers  
5 liter - Nikita 
art. 455 van 11,50 nu 8,94

8.49

Absoluut de lekkerste!

6 7FOLDER - zomer FOLDER - zomer



Barbecue saus 
875 ml - Heinz 
art. 48929 van 6,49 nu 5,63

5.35 Curry mango saus  
875 ml - Heinz 
art. 48931 van 6,49 nu 5,63

5.35

Mayonaise  
875 ml - Heinz 
art. 48933 van 5,57 nu 4,79

4.55Mosterd  
875 ml - Heinz 
art. 48934 van 4,66 nu 4,16

3.95 Andalouse
875 ml - Heinz 
art. 67216 van 5,57 nu 4,79

4.55

Tomatenketchup 
5,2 liter - Heinz 
art. 1642 van 23,13 nu 19,32

18.35 Satésaus classic  
kant-en-klaar 2,5 kg - Wijko 
art. 10389 van 13,18 nu 11,21

10.65Spare rib marinade  
3 kg - Wijko 
art. 5981 van 17,30 nu 14,37

13.65

Mayonaise prof. 
10 liter - Heinz 
art. 70470 van 30,30 nu 26,89

25.55

Saus  
875 ml - Heinz 

nu 5,11

4.85

Samourai 
art. 67217 van 5,91

Smokey baconnaise  
art. 59310 van 5,95

Sticky korean bbq  
art. 59312 van 5,95

Sweet chili saus 
art. 67215 van 5,91
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DE BARBECUETRENDS VAN 2022
Productinspiratie

Dave Heyninck barbecuet – naast zijn werk als marketeer bij 
Carmans - bijna dagelijks. Hij maakt met onder de naam Dave 
Traeger project wekelijks BBQ filmpjes en met zijn BBQteam  
Laurentius reist hij Europa rond om deel te nemen aan BBQ 
wedstrijden. Daardoor is hij op de hoogte van de laatste trends en 
ontwikkelingen op het gebied van barbecueën. Dave vertelt met 
plezier wat hij ziet evolueren.

HIGHTECH
Hoewel ze al 30 jaar bestaan, beginnen de pellets-barbecues 
meer en meer in beeld te komen. Deze hightech toestellen zijn 
computergestuurd en met een paar klikken starten deze volledig 
automatisch op en wordt de  gewenste temperatuur snel bereikt. 
Door de ventilator en pellet aanvoer blijft deze super stabiel. 
Voordeel van dit soort barbecues is dat je je geen zorgen moet 
maken over je BBQ. Dat geeft meer tijd om samen te zitten met je 
gasten of je kunt je beter concentreren op je vlees. De mensen die 
graag low & slow garen kunnen ondertussen ook andere zaken 
doen omdat je alles kunt volgen via een app op de gsm.

BACK TO BASIC
Naast de hightech is ‘back to basic’ ook fel in opmars. Koken op 
open vuur is een hele aparte beleving. Groenten poffen tussen het 
smeulend hout, een groot stuk vlees dat naast het vuur hangt te 
bengelen. Een heel intensieve manier van barbecueën, maar de 
beleving meer dan waard.

NIET ALLEEN VLEES ... 
Naast het materiaal zien we ook in de bereiding leuke 
vernieuwingen. Meer en meer worden er complete gerechten 
of menu’s op de barbecue gemaakt. Mooie grote stukken vlees 
gecombineerd met gegrilde groenten en aardappeltjes die van de 
barbecue komen. Voorgerechten van gerookte vis of dessertjes 
met barbecue invloeden… Alles wat je in een oven kunt bereiden, 
kan je óók makkelijk op een barbecue klaarmaken. Alleen met 
meer smaak.

BRANDSTOF
Brandstof is een zeer belangrijk onderdeel in het barbecue proces, 
dit beseffen barbecueërs meer en meer. Terwijl vroeger iedereen 
op zoek was naar het goedkoopste, zijn we nu veel meer op zoek 
naar betere kwaliteiten en zijn we ook verschillende houtsoorten 
gaan pairen met de juiste producten; in mijn ogen een hele 
positieve evolutie. Ik ben blij dat de aanmaakvloeistof en petroleum 
blokjes langzaam maar zeker uit het beeld verdwijnen, want 
indirect heeft dit invloed op je bereidingen en wie wilt er nu een 
chemisch smaakje aan zijn prachtige BBQ gerechten?

LOW&SLOW
Low&slow barbecue is al eventjes een opkomende trend en begint 
een vast begrip te worden bij het grote publiek. Pulled pork kan je 
nu op veel plaatsen krijgen en hier en daar kom je al eens brisket 
tegen in een restaurant. Ik zie dit ook jaar na jaar groeien, echt een 
geweldig zicht, zeker omdat we dit al volgen sinds 2014. Ik ben 
benieuwd hoe dit nog verder gaat evolueren.

EEN LEKKER DRANKJE
Trends komen nooit alleen… Als we volledige menu’s bereiden op 
de barbecue, dan zijn er natuurlijk ook de drankjes… De tijd van 
de gekende hoofdpijn rosé is gepasseerd. EINDELIJK! Lekkere 
wijntjes, biertjes en cocktails zijn in de plaats gekomen. Bij die 
laatste kun je trouwens heel goed de BBQ betrekken: schijfjes 
sinaasappel laten drogen en roken, kruidentakjes laten branden, 
zout voor de margarita roken en ga zo maar door.

DAVE 
HEYNINCK  
(BBQ BLOGGER)

“Wat je ook doet, welk 
recept je ook volgt… 
Koop kwaliteit. Niet alleen 
voor je vlees, óók voor je 
andere ingrediënten.”

TOM 
BERTELS   
(BBQ BLOGGER VAN 
DE ZOEKTOCHT VAN 
DE PERFECTE RIB) 

“Veel mensen kijken naar 
tijd of kerntemperatuur 
voor ze hun ribben 
inpakken. Eigenlijk moet 
je naar de kleur kijken en 
zien dat de rub vasthangt 
aan de rib.”

EDWARD 
GASH 
(AMERICAN ROYAL 
WINNER, EERSTE EN 
ENIGE EUROPESE 
WINNAAR) 

“Om te weten wanneer je ribben 
klaar zijn kan je simpelweg de 
“bend-test” doen. Hef je ribben 
10cm op in het midden; de 
zijkanten zouden moeten blijven 
liggen. Gebeurt dit niet? Leg ze 
dan 15min terug op de BBQ en 
probeer dan opnieuw. Als alles 
goed gaat zou je nu bovenaan 
ook een klein scheurtje krijgen..”

MATTHIAS 
JACOBS  
(CHEF BLACK 
SMOKE)

“Goeie boerenboter, 
niks is zo een goeie 
smaakmaker dan goeie 
boter. Als je je ribben 
inpakt, voeg dan klontjes 
boter toe!”

Het geheim van goeie ribben op de BBQ (tips van BBQ freaks)
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BUTCHER’S CHOICE
De enige echte spareribs versneden 
uit de buik rechtstreeks uit de USA.
 
Nick Vanhoudt
Verantwoordelijke aankoop

Sparerib  
St.Louis-cut Swift 
vacuum - ca. 1,5 kg - USA
art. 65965 nu 10,52

9.99
Per kg
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Angus pure beefburger 
vacuum - 48 x 90 g - Australië
art. 52708 nu 57,88

54.99
Per st

Holstein Picanha 
vacuum - ca. 2 kg - Europa
art. 70130

-10%

Kipdijenvlees 
atmosferisch verpakt - 2,5 kg - Europa
art. 46500

-10%

Chipolata merguez 
atmosferisch verpakt  - België

Op maat
art. 57816 nu 10,73

10.19
Per kg

24 x ca. 60 g
art. 34775 nu 10,52

9.99
Per kg

Vers spek geheel 
vacuum - ca. 2 kg - België
art. 44669

-15%

Carpaccio Runds 
apart ingevroren - 20 x 70 g - Frankrijk
art. 53279 nu 42,09

39.99
Per st

Grof gemalen steakburger

Lekker op de grill of liever low and slow

Topkwaliteit uit Frankrijk, serveerklaar
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Ovengebakken boelet 
atmosferisch verpakt - 12 x 150 g - België
art. 49131 nu 12,62

11.99
Per st

Ganda ham voorgesneden 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 49049 nu 19,15

18.19
Per st

Ganda snippers 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 49040 nu 8,94

8.94
Per st

Bresaola 
vacuum - ca. 2 kg - Italië
art. 56971 nu 25,25

23.99
Per kg

Caciocavallo 
vacuum - ca. 400 g - Italië
art. 63544 nu 21,04

19.99
Per kg

Kippenwit fijne kruiden 
atmosferisch verpakt - 500 g - België
art. 63347 nu 8,94

8.49
Per st

harde, zoute, licht pittige kaas 
van koemelk
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Black Smoke Antwerpen is een toon 
aangevend BBQ-restaurant in Belgie.
Hun rubs zijn geinspireerd op de echte 
USA-style BBQrubs.
We zijn dan ook heel trots dat wij in 
primeur de vernieuwde potjes in onze 
rekken mogen plaatsen.

Chicken Tickler rub - 150 g
art. 73181 nu 7.01
Beef Basher rub - 150 g
art. 73183 nu 7.01
Pork Power rub - 150 g
art. 73182 nu 7.01

6.66
Per st

Meatpal van Braai take away  heeft 
naast zijn lekkere take away ook een 
rub en saus die je bbq niveau naar 
een hoger niveau brengt!

Meatpal rub - 280 g
art. 71499 nu 9,46

Braai Red Sauce - 250 ml
art. 71986 nu 5.25

8.99
Per st

4.99
Per st

Burn Take Away heeft zijn strepen gehaald 
bij het competief BBQ’en en geeft aan 
duizenden leerlingen BBQ-les
Hij heeft dan ook een heel breed gamma 
aan rubs om elk type gerecht te gaan 
ver�jnen.

8.49
Per st

Naast gitaren bouwen heeft Hilko 
een passie voor pepers.
Dit zout pept het �etste gerechtje op 
in een handomdraai. 8.49

Per st

Kruiden van Belgische bodem

Hilko Hot Salt - 110 g
art. 72822  nu 8,94

BURN Lemon pepper - 250 g
art. 72891 nu 8,94

BURN jalapeno pepper - 250  g
art. 72892 nu 8,94
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Ontdooi het Pretzelhamburgerbroodje (58425) en bak het 
kort af (3 minuten) in een oven van 180°C. Snij en bak de 
ajuinen (35313) tot ze mooi karamelliseren. Blus af met 
Jack Daniëls (8309) en laat inkoken. Bak de Australische 
PUR burgertjes 90 g (72324) tot ze nog mooi rosé zijn 
en kruid ze met de Beef Bacher. Assembleer de burger 
met American garlic (60372) , gebakken ajuin, tuinkers 
(3996) en smokey BBQ sauce van Lillie’s (67799). Sluit 
de burger. Vul als extra een injectie spuit met cheddar 
sauce (70574) en prik deze puit in de burger voor een 
extra cheesy touch.

JUICY BEEFBURGER

Bak de worsten (66975) op de BBQ met indirecte warmte 
op 150°C. Klassiek in de pan of in de oven is ook mogelijk. 
Serveer ze met Ballymaloe Jalapeño pepper relish (71086) 
en gesneden jalapeño’s van Smokey Mountain (64386).

CHEESE & JALAPEÑO SAUSAGE

Ontdoe de vleeszijde van de picanha (70130) met een dun 
mesje van eventuele pezen en vliesjes. Snijd de vetzijde 
kruislings in, zodat de rook en de kruiden er goed in kunnen 
trekken. Kruid nu de beide zijden lichtjes met de |BS| beef 
basher.  Bereid een BBQ voor op indirect grillen om te roken 
en verhit deze tot een temperatuur van 115 °C is bereikt. 
Plaats de picanha op de smoker met de vetzijde naar boven. 
Dit doen we zodat het smeltende vet mooi over het vlees 
loopt en erin kan trekken. Rook de picanha circa 50 minuten 
tot deze een kerntemperatuur heeft bereikt van 48 °C, haal 
dan het vlees van de BBQ en laat 10 minuten rusten. Bereid 
de indirect ingestelde BBQ met een gietijzeren rooster voor 
op direct grillen en verhit deze tot een temperatuur van 
220 °C is bereikt. Leg de picanha weer op de BBQ en gril 
kort op het hete rooster aan beide zijdes tot het vet krokant 
is uitgebakken en de picanha een kerntemperatuur heeft 
bereikt van 52 °C. Haal de picanha van de BBQ, laat 10 tot 
15 minuten rusten onder een los stuk aluminiumfolie en snijd 
het vervolgens dwars op de draad in dunne plakken. Tijdens 
het roken gaan we de chimichurri maken. Hiervoor nemen we 
50 g verse platte peterselie (29583), 50 g verse krulpeterselie 
(4018), 25 g verse koriander (41316), 10 g verse oregano 
(41234), 1 rode chili (40013) , 1 groene chili (55808) en 2 
grote tenen look (53343). Dit alles samen fijnhakken met het 
mes en  mengen met 300 ml olijfolie extra vierge (52291), 
60 ml rode wijn azijn (53892), 5 druppels tabasco chipotle 
(35494), een goede snuif grof zeezout (37398) en enkele 
draaien van de molen met zwarte peper (3155). 

HOLSTEIN PICANHA CHIMMICHURRY

Culinaire inspiratie 
‘THE PERFECT BBQ PLATTER’
MAIN DISHES 

Verwijder eventuele dikke en harde stukken vet van de varkensschouder met een mesje. Injecteer 0.5 l van het bier gelijkmatig over de 
boston butt (70516). Wrijf vervolgens de hele schouder in met mosterd (64447). Houd 3 eetlepels |BS| pork power apart en verdeel de rest 
gelijkmatig over de hele schouder. Bereid ondertussen de BBQ voor om te roken met eik en appelhout en verhit deze tot een temperatuur 
van 110 à 115°C is bereikt. Meng ciderazijn (21469), appelsap (40482) en het overige bier en doe deze in een tuinspuit (onkruid spray). 
Spray de schouder na 1 uur om het uur in met de appel-cider-bier spray om het kruidenmengsel op de buitenzijde te laten karamelliseren en 
uitdroging te voorkomen. Rol de hele schouder na circa 6 uur (bij een kerntemperatuur 65°C) in aluminiumfolie en leg hem terug op de BBQ 
voor opnieuw 6 uur traag garen. Na circa 12 uur moet de kerntemperatuur 87°C zijn, haal de schouder pas van de BBQ als hij deze bereikt 
heeft. Laat de boston butt een kwartier rusten op een warme plek. Haal hem uit de aluminiumfolie, verwijder het schouderblad en trek het 
vlees met 2 vorken los in dunne draadjes. Voeg na het pullen nog 3 eetlepels |BS| pork power kruiden toe en meng goed. De pulled pork is 
nu klaar. Meng deze nog met een BBQ saus naar keuze voor het beste resultaat.

PULLED PORK

Recept: Willem Kolen

Recept: Black Smoke Antwerp

Recept: Black Smoke Antwerp

Recept: Willem Kolen
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Masseer de kippendijen (46500) royaal in met de Chicken Tickler rub 
van |BS|. Smeer de binnenkant van de dijen in met gehakte look (45562).  
Plooi ze terug dubbel en steek ze per 2 op een bambooprikker. Gaar ze 
op de BBQ met indirecte warmte op 150°C. tot een kerntemperatuur van 
75 °C. In de oven kan dit ook.

CHICKEN THIGHS

Verwijder van iedere Rib (58315) het vlies dat over de achterzijde loopt. 
Ondertussen bereid je de BBQ indirect voor op zo’n 110°C om te roken 
met beuk en appelhout. Besprenkel de ribben royaal en gelijkmatig aan 
beide kanten met de |BS| pork power. Leg de gekruide St. Louis ribben 
met de botzijde naar beneden op het rooster en sluit het deksel van de 
BBQ. Bespuit de ribben om het ½ uur met de appelsap-ciderazijn spray. 
Haal na 2,5 uur de ribben van de BBQ. Nu gaan we de ribben inpakken 
met aluminiumfolie. Smeer over de lengte in het midden van de folie 
boter. Leg de ribben met de vleeskant op de aluminiumfolie. Besprenkel 
de binnenzijde van de ribben met het appelsap (40482). Plooi dan de 
folie toe zodat je mooie pakketjes hebt en er geen vocht kan ontsnappen. 
Leg de ingepakte spareribs terug op de BBQ voor zo’n 1,5uur. Na deze 
tijd de ribben uitpakken als ze een kern rond de 87°C bereikt hebben en 
de vleeszijde terug licht besprenkelen met |BS| pork power. Nog zo’n 15 
minuten met de botzijde naar beneden op BBQ leggen om wat te laten 
drogen.

COLAB: ...
Horeca Van Zon, 
Carmans E&L en Black 
Smoke Antwerp |BS| slaan 
de handen in elkaar. 
Een mooie mix tussen 
recepten uit eigen huis 
en ‘the secrets’ uit de 
|BS| kitchen. Een ultieme 
samenwerking om 
‘The perfect take away 
BBQ platter’ te creëren. 
En tegelijkertijd richten 
we ons óók op de  
|BS| rubs die in de handel 
exclusief te verkrijgen 
zijn bij Horeca Van Zon / 
Carmans.

LOW & SLOW SMOKY ST. LOUIS CUT RIBS 
Recept: Black Smoke Antwerp

Recept: Willem Kolen

Ontdek de rubs op 
pagina 13 van de folder. 
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Culinaire inspiratie 
‘THE PERFECT BBQ PLATTER’
SIDE DISHES 

Recept: Black Smoke Antwerp

Kook de kriel aardappelen (36284) 5 minuten voor in goed gezouten kokend 
water, plaats deze daarna op een indirecte BBQ op 110°C. Zorg ervoor dat 
de indirecte BBQ goed aan het roken is. Laat de krielaardappelen een 60 
minuten goed roken. Als ze dan mooi gaar en gerookt zijn de aardappelen 
afwerken met extra vierge olijfolie (52219), grof zeezout (Maldon) (37396) 
en goede snuif zwarte peper (3155).

SMOKED BABY POTATOES

Recept: Black Smoke Antwerp

Meng 1 liter water, 1 kg suiker (1923) , 1.5 liter azijn (1718) samen met 2 stuks steranijs (57012), 5 g zwarte peperbol (3155), 2 blaadjes laurier (6155) , 1 stuk 
kruidnagel (3128) en 2 jeneverbessen (7461). Laat alles samen opkoken en daarna afkoelen. Snijd een komkommer (3974) in fijne schijven, een rode ui (3955) in 
halve ringen van 0.5 cm en radijzen (48426) in kwarten. Zet de groeten nu (apart) onder met de zoetzure mengeling en laat minstens 24 uur staan in de frigo voor het 
beste resultaat. 

PICKELD VEGGIE’S

Recept: Black Smoke Antwerp

We nemen een pan en stoven hierin 150 g gesnipperde rode u (3955) in aan, 
alsook één fijngesneden jalapeño (60197).  Daarna gaan we 1.35 kg witte 
bonen in tomatensaus toevoegen, samen met 5 ml ahorn siroop (47530) , 
35 ml worcestersaus (53011) , 5 ml tabasco chipotle (35494), 20 g mosterd 
(64447) en 15 g Luikse siroop (2271). Nu voegen we de parures toe van 
Brisket, zorg ervoor dat dit ook wat fijn gesneden is, ongeveer dezelfde grote 
als de bonen. Dit alles samen laten we even tot het kookpunt komen en 5 
minuten pruttellen onder deksel. Daarna gaan we de fijn gehakte kruiden 
-20 g krulpeterselie (4018) en 20 g koriander (41316)- toevoegen, alles goed 
omroeren en in een aluminium bakje storten om op onze indirecte BBQ te 
plaatsen om te roken. Zorg ervoor dat de BBQ voldoende hout bevat zodat 
deze goed rookt. We laten de beans een goede 45 minuten roken en roeren 
het geheel om de 15 minuten om zodat er meer oppervlak vrij komt dat de 
rooksmaak goed kan opnemen.

BBQ BAKED BEANS 
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Deze zijn exclusief verkrijgbaar bij Horeca Van Zon, Carmans en Black Smoke. 

RUBS:

17FOLDER - zomer

Recept: Willem Kolen

Gaar de geroosterde halve maiskolven van Bonduelle (52578) gedurende 15 
minuten op 170°C in de combi steamer met 50% stoom. Maak een mengeling 
van echte boter (15976) met honing (7638), ras el hanout (52565) en enkele 
druppels intense flavor deep smoke (63161). Laat even karamelliseren in een 
hete oven. Serveer met popcorn (60500) als garnituur.  

ROASTED CORN

Recept: Willem Kolen

Maak een basis pindasaus door 500 g Sataysauce van Golden Turtle (62704) 
te verwarmen met 300 ml kokosmelk (66889) en een koffielepel sambal 
(43766). Blancheer de hele busselworteltjes (4004) heel kort in gezouten 
water. Rooster ze vervolgens met arachideolie (26) in een oven van 220°C. 
Haal de worteltjes door de pindasaus en serveer ze met geroosterde uitjes 
(51025) en enkele pluksels atsinacress (41250).

ROASTED CARROTS PINDA STYLE

Recept: Willem Kolen

De groene appel (16032) en de witte selder (54294)  in dunne reepjes 
versnijden. Witte kool (8791), rode kool (8736), geraspte wortelen (29262) 
en gehakte peterselie (31300) toevoegen. Yoghurt vinaigrette (48676) en 
mayonaise (7624) toevoegen, samen met de sweet pickle relish (60194).

COLE SLAW

Recept: Willem Kolen

Kook de macaroni hoorntjes (1851) tot ze al dente zijn. Meng ze met 
de Bandidosaus van the Smiling Cook (41869) en een extra touch van 
lookpoeder (9799) en een lepeltje Tierenteyn mosterd extra (64447).

MAC’N CHEESE



Bereiding
1 Snij de Kalkoenpavé in met 2 sneden. Pel de look en snij in fijne plakjes. Leg enkele 
plakjes look en salieblaadjes in de insnede. 2 Bind de Kalkoepavé met een keukentouw 
vast en besprenkel de Kalkoenpavé met wat olijfolie. Bak de Kalkoenpavé in de pellet BBQ 
gedurende ± 20 minuten op 160°C of in de Kamado op 150°C tot een kern van 65°C. Draai 
het vlees af en toe om. 3 Snij de rode en de witte kool in fijne reepjes. Reinig de wortelen 
en schil in plakjes. Snij de lente ui schuin en vermeng met de groenten. 4 Maak een 
vinaigrette met de olie, de azijn, suiker, de geraspte gember, peper en het zout. Meng de 
vinaigrette onder de groenten. Werk de groenten af met verse koriander en de geroosterde 
cashewnoten. 5 Vermeng de krieltjes met een scheutje olijfolie, peper en zout. Pof de 
krieltjes in de Kamado. 6 Schik alles op een bord. Smakelijk!

OPGEBONDEN KALKOENPAVE MET 
SALIE, LOOK EN GEPOFTE KRIELTJES

Recept inspiratie

Ingrediënten voor 10 personen: 
• 10 stuks Kalkoenpavé (5098)
• 4 teentjes look
• enkele takjes salie
• 1 dl olijfolie
• 400 g witte kool
• 400 g rode kool
• 400 g wortelen
• 1 lente ui

• 1 klein stukje gember
• scheutje azijn
• 10 g suiker
• enkele blaadjes koriander
• 50 g geroosterde cashewnoten
• 1 kg krieltjes
• peper en zout

Meer informatie  
& inspiratie? 
www.volys.be/nl 

Patatas bravas  
2 kg - Jebo 
art. 64164 van 17,28 nu 13,63

12.95

Griekse rijstpasta  
met gegrilde  
groenten  
2 kg - Jebo 
art. 70388 van 13,38 nu 11,53

10.95

Kalkoenfiletgebraad  
royal  
Volys Star 
art. 18173 van 17,81 nu 16,37

15.55Kalkoenbiefstukjes  
8 x 175 g - Volys star  
art. 5098 van 14,27 nu 12,58

11.95 Kalkoenhammetje 
4 x ± 650 g - Volys Star
art. 59120 van 12,44 nu 11,21

10.65

Mix
art. 62616 van 8,21

Marinera  
art. 62617 van 8,13

6.95
nu 7,32

Paëlla  
1 kg - Royal Chef

vers

vers vers

Een topper op de BBQ: Volys Kalkoenpavé
Uitermate geschikt voor de barbecue: voorgegaard, dus hoeft de  

kalkoen geen uren te sudderen tot een uitgekookt stukje taai vlees. 

/KG /KG /KG
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Tonijn in olie  
1,7 kg - Victoria 
art. 17793 van 13,30 nu 12,09

11.49 Tonijn naturel  
stukjes 600 g - Victoria 
art. 66924 van 5,21 nu 4,73

4.49

Pizza kruiden  
200 g - Isfi 
art. 22544 van 3,36 nu 2,89

2.75

Chimichurri kruiden  
500 g - Isfi 
art. 60710 van 7,14 nu 6,05

5.75

Peperkorrels roze  
gedroogd 250 g - Isfi 
art. 9284 van 12,44 nu 10,47

9.95

Cayennepeper  
gemalen 400 g - Isfi 
art. 9784 van 4,30 nu 3,63

3.45

Muskaatnoten  
550 g - Isfi 
art. 9804 van 21,98 nu 18,79

17.85

Provencaalse kruiden  
230 g - Isfi 
art. 9822 van 3,13 nu 2,68

2.55

SUPER
DEAL!

Muskaatpoeder    
500 g - Isfi 

art. 9847 van 20,89 nu 15,74

14.95

Peperkorrels zwart   
500 g - Isfi  

art. 9823 van 14,34 nu 10,89

10.35
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Spaghettikruiden 
1,75 kg - Verstegen 
art. 13154 van 34,65 nu 28,37

26.95

Paprikapoeder 
500 g - Verstegen 
art. 13157 van 15,74 nu 13,00

12.35

Spicemix del mondo  
chimichurri 500 g - Verstegen 
art. 20308 van 15,93 nu 13,10

12.45

Knoflook granulaat  
675 g - Verstegen 
art. 3131 van 24,99 nu 20,47

19.45

Primerba rode pesto  
340 g pet - Knorr 
art. 17174 van 13,04 nu 11,53

10.95

Mix voor stoofvlees  
1,4 kg - Knorr 1-2 -3 mix 
art. 17238 van 27,04 nu 23,95

22.75Kalfsfond pasta  
1 kg - Knorr 
art. 287 van 30,20 nu 26,31

24.99

Visfond pasta  
1 kg - Knorr 
art. 290 van 21,44 nu 18,89

17.95

Kipbouillon pasta  
1,5 kg - Knorr 1-2-3 
art. 47805 van 28,70 nu 25,84

24.55

Primerba glace 
van garnalen  
360 g pet - Knorr 
art. 9312 van 13,65 nu 12,05

11.45Primerba tijm 
340 g pet - Knorr 
art. 9397 van 13,15 nu 11,53

10.95

Olijfolie extra vergine  
250 ml 
art. 48524 van 4,42 nu 3,78

3.59

+ 10% gratis
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Bruine roux  
20 kg - Knorr 
art. 294 

van 118,35 nu 109,32
103.85

Blanke roux 
1 kg - Knorr 
art. 295 van 10,20 nu 8,68

8.25

Bearnaisesaus  
1 liter - Knorr Garde d’or
art. 298 van 7,09 nu 6,26

5.95

Tomato pronto 
Napoletana  
2 kg - Knorr Professional
art. 328 van 11,19 nu 9,78

9.29

Tomatino  
4 kg - Knorr  
Professional
art. 329 

van 18,25 nu 16,05

15.25
Tomaat 
provençale saus  
poeder 1,05 kg - Knorr 
art. 40596 van 21,99 nu 19,53

18.55

Demi-glacesaus 
1 kg - Knorr Gourmet
art. 4821 van 23,02 nu 20,26

19.25

Witte wijnsaus  
1 liter - Knorr Garde d’or
art. 8809 van 6,87 nu 6,05

5.75

Perziken half  
3 liter - Diadem 
art. 15383 van 6,16 nu 5,46

5.19 Perziken half  
6 x ½ liter - Diadem 
art. 45865 van 7,41 nu 6,58

6.25

Demi-glacesaus 
poeder 1,475 kg - Knorr 
art. 8711 van 21,22 nu 18,47

17.55

Arrabiata saus  
2,25 liter
Knorr Collezione Italiana 
art. 7694 van 14,83 nu 12,89

12.25



FISHERMAN’S CHOICE
Tong of zeetong is een ware delicatesse.  Het 
visvlees is stevig en tegelijk zacht en sappig.  
In boter gebakken op de graat en afgewerkt 
met citroensap is zeetong een klassieker in de 
Belgische keuken..
 
Sam Eulaerts 
Verantwoordelijke koeling Kampenhout

dagprijs -5% 

gedurende de folderperiode

Tong
panklaar

Bulk Met kop Zonder kop

120 - 180 g art. 71933 /

350 - 400 g art. 71937 art. 71935

400 - 500 g art. 72859 /

500 - 600 g art. 71941 art. 71939

Vacuum verpakt Met kop Zonder kop

350 - 400 g art. 71938 art. 71936

400 - 500 g art. 72860 /

500 - 600 g art. 71942 art. 71940

Map verpakking
*Verpakking onder  
beschermde atmosfeer

Zonder kop

120 - 180 g art. 57992

250 - 300 g art. 70205

350 - 400 g art. 57990

Bestelmogelijkheden verse vis:  Bestellen op DAG A voor 12 uur! Afhalen of 
levering is mogelijk op DAG B of de gekozen afhaaldag, uitgezonderd weekend en rond 
feestdagen. Leveringen en/of afhalingen zijn mogelijk via distributie Lommel en de 
filialen Beringen, Beerse en Kampenhout.  
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Calamares a la romana  
voorgebakken 40/60  
diepvries 1 kg 
art. 57897 van 4,11 nu 3,63

3.45

Tonijnsteak  
vacuüm diepvries 1 kg  
Fisker Original 
art. 57946 van 11,86 nu 10,94

10.39
Zeebarbeel  
diepvries 1 kg 
Fisker Original  
art. 57950 van 12,04 nu 11,53

10.95
Inktvistubes  
diepvries U5 1 kg  
Fisker Original 
art. 57981 van 5,83 nu 5,25

4.99

Gerookte zalm 
gesneden  
± 1000 g - Gold
art. 12518 van 34,46 nu 29,67

28.19

van 9,49 nu 8,89

8.45

Gekookte zalm Bellevue 
200 g - Gabriël

Warm gerookte makreel  
125 g - Gabriël
art. 73248 van 2,78 nu 2,62

2.49

Gekookte Zalm 
Bellevue  
± 800 g - Gabriël
art. 73251  

van 36,37 nu 33,99

32.29

Garnaalkroket 32% 
18 x 80 g - Qalita 
art. 56145 van 45,59 nu 40,52

38.49Garnaalballetjes 
100 x 14 g 
art. 72713 van 33,92 nu 30,09

28.59 Garnaalkroket 
24 x 65 g 
art. 48879 van 47,77 nu 42,09

39.99

Natuur
art. 73244

Met tuinkruiden 
art. 73246

Met groenten 
art. 73247

/KG

/KG
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Mosselsaus
2 liter - Nikita

art. 12891 nu gratis

3x
Mosselen Jumbo  
5 kg vers lekvrije bak 
art. 59318

=

Lekker voor bij de mosselen: 

Muscadet Sèvre  
et Maine Sur Lie 
‘Les Pierres Blanches’

Herkomst: Loire, Frankrijk

Druiven: 100% Melon de 
Bourgogne

art. 59035 van 6,95 nu 6,05

5.75

Mosselsaus  
10 liter - Nikita 
art. 21345 van 17,60 nu 13,63

12.95

Mosselpot zwart  
“moules”  
zwart 2,8 liter Ø 18cm 
art. 53268 van 10,95 nu 9,15

8.69Mosselkruiden  
1 kg pet - Isfi 
art. 9803 van 5,08 nu 4,83

4.59Mosselgroenten  
1 kg 
art. 47642 nu 2,62

2.49

Verpakkingen en sorteringen

Bestelmogelijkheden mosselen:   
Bestellen op DAG A voor 12 uur! Afhalen of levering is mogelijk op DAG B of de gekozen afhaaldag, uitgezonderd weekend en rond feestdagen. 
Leveringen en/of afhalingen zijn mogelijk via distributie Lommel en de filialen Beringen, Beerse en Kampenhout.  

Mosselen Goudmerk
5 kg lekvrije bak 
art. 61834

Mosselen Imperial 
2 kg lekvrije bak 
art. 12458

5 kg lekvrije bak 
art. 17519

Mosselen Jumbo 
2 kg lekvrije bak 
art. 1822

5 kg lekvrije bak 
art.59318 
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Penne rigate  
5 kg - Valdigrano 
art. 41999 van 13,38 nu 10,52

9.99

Spaghetti  
5 kg - Valdigrano 
 

Capellini fijn n°1
art. 598 

Fijn n°3  
art. 554

Spaghetti n°5  
art. 645

van 13,49 nu 10,52

9.99

Penne rigate  
kookbestendig 3 kg 
Anco Professional
art. 1849 van 10,01 nu 8,62

8.19
Lasagna bladen  
kookbestendig 3 kg 
Anco Professional
art. 41620 van 17,05 nu 15,04

14.29
Linguine  
kookbestendig 5 kg 
Anco Professional
art. 43122 van 16,71 nu 14,41

13.69

Parel pasta couscous  
1,8 kg - Anco Professional 
art. 67487 van 6,11 nu 5,25

4.99Aardappelzetmeel 
5 kg - Soubry 
art. 13015 van 10,89 nu 9,99

9.49

Pastasalade Pesto 
2 kg - Maitre Olivier  
art. 29590 van 13,78 nu 10,47

9.95 Pastasalade Pomodorini  
2 kg - Maitre Olivier 
art. 34638 van 11,60 nu 8,37

7.95 Taboulé oriental  
2 kg - Maitre Olivier 
art. 70061 van 8,84 nu 6,26

5.95

Salade  
4-jaargetijden  
3 kg - Bieze 
art. 25974 van 16,75 nu 12,47

11.85
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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 6,31

5.99

Maïskolven gegrild  
1 kg - Bonduelle 
art. 52578 van 5,06 nu 4,20

3.99 Paprika gegrild  
rood/geel 1 kg - Bonduelle 
art. 63953 van 6,54 nu 5,57

5.29

Tomaten ovengedroogd  
1 kg diepvries - Ardo 
art. 48628 van 10,05 nu 8,58

8.15

Quinoa  
1 kg diepvries - Ardo 
art. 55276 van 5,72 nu 5,00

4.75Mais geroosterd Mexicana  
1 kg diepvries - Ardo 
art. 60578 van 4,02 nu 3,42

3.25 Maiskolven
2,5 kg diepvries - Ardo 
art. 70766 van 7,51 nu 6,68

6.35

Kerstomaat  
350 g - Gran’Tapas 
art. 51867 van 6,05 nu 5,25

4.99 Sweety drops  
300 g - Gran’Tapas 
art. 51868 van 9,10 nu 7,99

7.59

Avocado half  
1kg diepvries - Ardo 
art. 48782 van 10,00 nu 8,58

8.15
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Mais zoet  
2 stuks verpakt
art. 11224 nu 3,99

3.79 Wortelen geraspt 
vers 1 kg 
art. 29262 nu 2,31

2.19

Prei/uischeuten 
100 g  
art. 29311 nu 1,46

1.39

Fijnproeverssla 
500 g Atlantisch 
art. 29542 nu 3,88

3.69

IJsbergsla fijn  
500 g zakje 
art. 29543 nu 2,31

2.19 Rucola  
(notensla) schaal 125 g 
art. 31296 nu 1,25

1.19

Komkommer 
art. 3974 nu 0,73

0.69

Waterkers matje 
art. 3998 nu 1,21

1.15

Slamix favoriet mix  
200 g 
art. 63256 nu 3,78

3.59

Ajuinschijfjes  
rood 500 g 
art. 65498 nu 2,52

2.39

Jalapeno pepers 
art. 55808 nu 7,67

7.29
/KG

Mesclun sla mix 
fine fresco 125 g 
art. 36239 nu 1,25

1.19
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1 Maak een pekel van 100 ml water, 100 g suiker (1923), 100 ml  
azijn (1718) en 6 jeneverbessen (7461). Breng deze aan de kook 
en giet hem over 100 g gesneden rode kool (8736). Laat zo 
marineren en afkoelen. 2 Ontdooi de 180 g pastrami (70705) (kant 
en klaar te gebruiken). 3 Laat het molenaarsbrood (32005) 60 
minuten ontdooien en bak het vervolgens gedurende 15 minuten 
in een heteluchtoven op 180 °C. 4 Laat het brood goed afkoelen 
en snijd 3 sneden van 2 cm dik. 5 Stel de sandwich als volgt 
samen: besmeer een snede brood met de BBQ sauce (48929), 
voeg een royale portie pastrami (70705) , smokey hemp sauce 
(68711), augurk (21951) en chips frietjes (64106) toe. Sluiten met 
snede brood en de vorige stappen terug herhalen zodat je  
2 verdiepen bekomt, zie foto.

Bereiding: 

Pastrami sandwich | rode kool 

smokey hemp sauce

1 Blancheer de 150 g oesterzwammen (3965) kort in gezouten 
water. Laat ze schrikken onder koud stromend water en dep ze 
droog. 2 Het hamburgerbroodje (71699)  laten ontdooien en 3 
minuten in een van 180°C plaatsen. 3  Pull de oesterzwammen 
in fijne reepjes en bak ze in olijfolie. Voeg  20 g ketjap (21094), 
1 kl look (45562), intense flavor deep smoke (63161) en 1 kl 
kruidenpuree curry (34928) toe. Laat nog even pruttelen en 
lichtjes karamelliseren. 4 Maak een marinade met limoensap 
(3934), 100 g rietsuiker (19406), sweet chili sauce (67215) en 
fijne blokjes rode chili peper (40013). 5 Versnijd 1/3 rode paprika 
(3978), 1/3 gele paprika (59758), komkommer (3974) en  
1 pijpajuin (3954). Meng de marinade er onder en laat even 
trekken. 6 Stel het broodje samen naar wens of zoals op de foto.

Bereiding: 

Pulled muchroom | black bun

1 Marineer de ½ rode ajuin (395). Snijd ze 
in dunne ringetjes en laat ze een nachtje 
marineren in een mengeling van 200 ml witte 
wijn azijn (38337), 100 g suiker (1923) en enkele 
druppels Intense flavor citrus fresh (63158).  
2 Bak de 150 g pulled chicken (52926) lichtjes 
op in olijfolie, breng op smaak met enkele 
druppels Intense flavor roast umami (63160), 
peper en de braairub (70857). 3 Laat het naanta 
pocket bread (72680) ontdooien gedurende 15 
minuten. Desgewenst kan je het brood lichtjes 
opwarmen. 4 Vul het pocket bread met de 150 g  
pulled chicken (52926), sla (29542), ras el 
hanout dressing (72767), gemarineerde ui, 
5 fetablokjes (64158), verse munt (41233) en 
enkele blaadjes atsina cress (41250).

Bereiding: 

asian veggies

Snackbar inspiratie: STREETFOOD SANDWICHES

Naanta pocket bread

pulled chicken
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Sandwino herb bun  
22 x 130 g - Pastridor 1849 
art. 28657 van 20,26 nu 16,79

15.95

Sandwino chili bun  
22 x 130 g - Pastridor 1847 
art. 28658 van 20,26 nu 16,79

15.95

Sandwino sun bun  
22 x 130 g - Pastridor 1848 
art. 28659 van 20,26 nu 16,79

15.95
Sandwino prokorn 
13 x 13 cm 22 x 130 g  
Pastridor 2587 
art. 54600 van 20,07 nu 16,79

15.95

Rustiek
stokbrood fitness  
23 x 350 g - Pastridor 216623 
art. 65492 van 31,75 nu 26,68

25.35

Rustiek stokbrood wit  
56cm 18 x 370 g 
Pastridor 218645 
art. 70364 van 24,90 nu 20,89

19.85

Naanta wit  
tarwebroodje  
30 x 80 g - Pastridor 221748 
art. 72680 van 20,11 nu 16,83

15.99

Rustiek half  
stokbrood fitness 
45 x 160 g  
Pastridor 222314 
art. 72686 van 27,56 nu 23,15

21.99

Molenaarsbrood 
10 x 600 g - Panesco 
art. 32005 van 25,33 nu 22,05

20.95
Stokbrood fit  
57 cm breed 20 X 300 g 
Dauphine 3670 
art. 41196 van 27,99 nu 22,26

21.15

Chocopasta  
700 g - Nutella 
art. 67793 van 6,07 nu 4,89

4.65
Speculoospasta 
porties  
120 x 20 g - Lotus 
art. 50863 van 34,62 nu 31,21

29.65
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Mozzarella geraspt  
500 g - Violife 
art. 69964 van 6,42 nu 5,53

5.25 Cheddar schijven 
500 g - Violife 
art. 70923 van 7,32 nu 6,26

5.95 Parmarella  
carpaccio 1 kg - Vergeer 
art. 13968 van 12,82 nu 12,05

11.45

Mozzarella sneetjes 
vers 40 x 25 g - Galbani 
art. 50539 van 15,23 nu 12,79

12.15Geitenkaas blokjes  
500 g - Président 
art. 55400 van 10,56 nu 9,25

8.79

Feta  
in blokjes 1,8 kg - Greco 
art. 64158 van 29,47 nu 25,78

24.49

Brie Lingot  
1,2 kg - Président 
art. 49511 van 11,56 nu 10,68

10.15

Kaasschijven 48 +  
10 x 10 cm 400 g - Selecta 
art. 26951 van 4,25 nu 3,78

3.59
Geitenkaas  
buche gerijpt  
1 kg - Selecta 
art. 26961 van 14,10 nu 12,47

11.85

Mozzarella  
1 kg - De Lucia 
art. 34971 van 8,72 nu 7,88

7.49Burratina “delizia” 
150 g - Deliziosa
art. 65900 van 2,91 nu 2,58

2.45

Parmesan schilfers  
500 g - Ambrosi 
art. 66862 van 7,67 nu 6,83

6.49

/KG
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Gerookte zalmsalade  
1 kg - Van Zon 
art. 10207 van 18,76 nu 14,89

14.15

Heks’n Kaas  
1 kg 
art. 61191 van 15,99 nu 14,73

13.99

Zomersalade  
1 kg - Hamal 
art. 63858 van 10,66 nu 10,20

9.69
Gebakken ham  
in BBQ saus  
1 kg - Hamal 
art. 71073 van 12,01 nu 10,52

9.99 Zalmsalade  
1 kg - Hamal 
art. 7537 van 13,67 nu 12,62

11.99

Tonijn cocktail salade  
1 kg - Van Zon 
art. 8524 van 10,88 nu 8,58

8.15Kip Hawaï salade 
1 kg - Van Zon 
art. 8566 van 9,12 nu 7,00

6.65

Tapenade parika 
800 g - Gran’Tapas 
art. 63116 van 9,63 nu 8,41

7.99
Tapenade zoete 
peper roomkaas  
800 g - Gran’Tapas 
art. 63117 van 10,29 nu 8,94

8.49

Italiaanse ham 
crudo 500 g - Galbani 
art. 50538 van 12,16 nu 10,79

10.25
Sweetpeppers  
gevuld met roomkaas  
1 kg - Traiteur Pierrot 
art. 49992 van 17,66 nu 15,63

14.85Olijven Italia mix  
1 kg - Traiteur Pierrot 
art. 52589 van 9,33 nu 8,58

8.15
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Culinaire room 15 % 
plantaardig 1 liter - Flora 
art. 69959 van 4,85 nu 4,47

4.25 Klop room 31 %  
Plantaardig 1 liter - Flora 
art. 69960 van 5,88 nu 5,42

5.15

Pannenkoekmix  
5 kg - Soubry 
art. 18559 van 16,71 nu 15,36

14.59

Bloem zelfrijzend  
1 kg - Anco 
art. 1888 van 2,85 nu 2,52

2.39 Bloem patisserie  
5 kg - Anco 
art. 1891 van 8,00 nu 7,25

6.89 Bloem vloeiend  
1 kg - Anco 
art. 67035 van 2,65 nu 2,30

2.19

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 6.35 per pak 

Maxi wafel rond  
8 x 120 g 

art. 71998 nu 10,02 

Pic-nic schouderham  
gesneden 500 g 
art. 19998 van 5,39 nu 4,58

4.35 Toasti schouderham  
gesneden 10 x 10 cm 500 g 
art. 19999 van 5,79 nu 5,00

4.75
Ontvette 
ham baguette  
5 x 15 cm 34 sneden 
art. 35533 van 13,60 nu 12,20

11.59

Gerookt (ontbijt)spek  
gesneden zonder knars 
art. 26052 van 14,05 nu 12,37

11.75 Gerookt spek 
gesneden
art. 5574 van 14,58 nu 11,88

11.29

/KG
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Pannenkoek  
crêpes vanille  
32 x 80 g - Delicious 
art. 63846 van 17,68 nu 15,74

14.95

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Hoi, ik ben Jan Geudens, 37 jaar en getrouwd 
met Gitte. Samen met onze 2 kinderen 
-Senne en Mia- wonen we in Vosselaar, 
niet ver van Beerse. Als ik niet met hen op 
pad ben, dan zit ik op mijn mountainbike of 
koersfiets, een passie die ik al lang koester. 
Daarnaast ga ik graag uit eten en hou ik veel 
van wandelen en actieve bergvakanties.  

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik werk in ons filiaal in Beerse als 
hoofdmagazijnier. Ik zorg samen met 
mijn collega’s voor de juiste opslag van 
goederen in de winkel en in het magazijn. 
Met onze dames aan de balie werk ik ook 
veel samen: gezamenlijk doen we het 
administratieve gedeelte van het magazijn, 
zoals binnengekomen goederen inboeken, 
retours opmaken en klachten mailen naar 
leveranciers. Ik sta tevens in nauw contact 
met de magazijncollega’s in andere filialen 
in verband met retours, stockverschillen, 
technische problemen en zo verder. 

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Na 10 jaar bij de plaatselijke drankenhandel 
te hebben gewerkt, ben ik bij Van Zon Beerse 
begonnen. Toen ik Van Zon de vestiging in 
Beerse zag bouwen, dacht ik: ‘Dáár wil ik 
werken!’. Het bleef niet bij een gedacht, want 
ondertussen werk ik al bijna 5 jaar bij Van Zon 
en heb ik het nog jonge filiaal jaar in jaar uit 
zien doorgroeien tot wat het nu is. De tijd is 
voorbij gevlogen en dat mag van mij nog wel 
even voortduren.
 
Wat vind je fijn aan je job?
Geen dag is hetzelfde, ik krijg een kick als 
mijn bureau vol met vragen van collega’s ligt 
of als er problemen zijn die moeten opgelost 
worden. Hoe meer werk, hoe liever. De 
kerstperiode vind ik ook altijd een hele fijne 
periode om te werken, die hectiek en die 
drukte… En dan in de loop van de dag dat 
gevoel dat het tóch allemaal in orde gaat 
komen. De fijne samenwerking met mijn 
collega’s van koeling en diepvries en er een 
ordelijk magazijn op nahouden zijn ook zo 
van die aspecten van mijn job die ik elke dag 
opnieuw waardeer. 

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Bij Van Zon doen we elke dag ons uiterste 
best voor onze klanten en stellen we alles in 
het werk om een goede service te kunnen 
blijven garanderen. Dit begint ’s nachts als 
nachtploeg de winkel vult en gaat verder op 
de dag: van ’s morgens als de chauffeurs en 
de winkelmedewerkers de laatste leveringen 
en afhaalbestellingen afwerken tot  ’s avonds 
wanneer de laatste klant aan de kassa 
passeert. En als de klant tevreden is, dan 
hebben we ons doel bereikt en vieren we dat 
met een frisse pint.

we are zonnetjes

Jan Geudens
Hoofdmagazijnier Beerse

Mini kuipjes 
vingerhoed  
72 stuks - DV Foods 
art. 45520 van 15,93 nu 14,73

13.99
Cup Royale Choco 
135 ml 45 stuks 1,8 kg 
DV Foods 
art. 73231 van 19,14 nu 17,78

16.89

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

12.85

Mini frangipane  
36 x 32,5 g - Lotus 
art. 43629 van 17,08 nu 15,00

14.25Mini madeleine  
60 stuks - Lotus 
art. 64012 van 10,00 nu 9,46

8.99

Koffiekoekjes box 
380 stuks - Lotus  
art. 73174 van 48,09 nu 43,84

41.65

Gratis Win For Life

Kinder Bueno  
30 x 43 g 

18.75
nu 19,74

Regular
art. 5304 van 25,01 

White 
art. 66036 van 24,82

32 33FOLDER - zomer FOLDER - zomer



34 35FOLDER - zomer FOLDER - zomer

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!

= diepvriesproduct

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. 

Salut!French bowl
Vis

art.
slamix (atlantische mix)
groene olijven
rode ajuin
tonijn natuur 
ansjovis met look
gekookt ei
gehakte walnoten
kerstomaatjes
croutons sachettes 
aardappel in de schil
hero dressing knoflook-citroen
eco foodbowl + deksel 750ml 
sticker “Franse specialiteit”

art.nr
29542
69361
3955
66924
60247
9126
63408
3995
71178
61964
72766
71650
70877

Nieuwe recepten! 
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Salaam aleikum!
Morrocan bowl
Vlees

art. 
couscous Moroccan spiced 
kippenbouillon geconcentreerd Knorr 
gevulde pepers trio picante
dadels
kikkererwten
kerstomaatjes
kiphaasjes gefrituurd 
harissa
wortelen
gembersiroop  
kurkuma
koriander
munt
hero dressing ras el hanout
eco foodbowl + deksel 750ml 
sticker “Marokkaanse specialiteit”

art.nr
52563
51973 
47241 
51545 
56028
3995
47971 
47524 
4005 
37394 
38264
41316 
41233
72767
71650
70882

Scan de QR-code

En wij tonen jou in een Youtube video hoe je in een 
handomdraai een Marokkaanse bowl samenstelt! 
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Chèrete!

Vlees

Greek bowl
art.
quinoa groentenpan greek style Ardo 
gegrilde aubergine
gegrilde courgette
wijnbladeren met rijst
gemarineerde witte kool
gemengde olijven
komkommer
kerstomaatjes
feta
tzatziki  
Bali cocktailsaté
rucola
eco foodbowl + deksel 750ml 
sticker “Griekse specialiteit”

art.nr
58561
9083
49085
37430
31732
69365
3974
3995 
64159
20460
58305
51947
71650
70885
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Merhaba!Turkish bowl
Vlees

art.nr 
rijst gekookt diepvries
gegrilde aubergine
geroosterde paprika
kerstomaatjes
puntpaprika
köfte balletjes
yoghurt
rode ajuin
munt
hero knoflook-citroen dressing
gemarineerde witte kool
eco foodbowl + deksel 750ml 
sticker “Turkse specialiteit”

art.nr
22931 
49083 
49084 
3995 
36870
46015 
54253 
3955 
41233  
72766
31732
71650
70881



Monster 
24 x 50 cl blik 

van 31,05 nu 24,58

23.35

Fuze Tea  
24 x 33 cl sleek blik

15.39
nu 16,20

Black tea sparkling  
art. 70390 van 19,89

Green tea mango kamille 
art. 70391 van 20,12

Black tea peach hibiscus 
art. 70392 van 20,12

Nalu  
24 x 25 cl blik 

19.95

Regular 
art. 29647

Exotic 
art. 53208

Frost 
art. 58708

Passion  
art. 61124

van 27,10 nu 21,00

Energy
art. 31985  

Ultra white  
art. 54826

Celebration 
salted mix  
1 kg 
art. 69969  

van 3,04 nu 2,79

2.65

van 2,39 nu 1,74

1.65

Chips  
100 g

Mama mia’s 
art. 53148 van 2,32

Bugles nacho cheese  
art. 30172 van 2,42

Ringlings  
art. 30171 van 2,48

nu 1,74

1.65

Chips  
175 g - Lays 

Paprika
art. 63152

Pickles  
art. 63154

Naturel  
art. 63155

Tomato ketchup 
art. 63156

2 trays Jupiler 24x33cl cold grip blik 
+ 1 tray stella artois 4x6x33cl blik

=
1 tray stella artois 4x6x33cl gratis

super proMo!

Jupiler Bier   
cold grip 24 x 33 cl  
art. 3062  

Bier Stella 
24 x 33 cl 
art. 7823  

Gratis product verrekend in de prijs
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Chaudfontaine  
24 x 33 cl 
art. 16699 van 9,85 nu 7,63

7.25

Chaudfontaine bruis  
24 x 33 cl 
art. 26346 van 12,28 nu 10,05

9.55

Spa reine  
6 x 1,5 liter 
art. 2673 van 6,45 nu 5,53

5.25

Spa bruis  
6 x 1,5 liter 
art. 3873 van 7,42 nu 6,26

5.95Spa bruis  
24 x 33 cl 
art. 66402 van 13,41 nu 11,10

10.55

Spa reine  
24 x 33 cl 
art. 9684 van 9,78 nu 8,26

7.85

Coca-Cola  
30 x 33 cl sleek blik 

art. 25848 van 21,33

Coca-Cola Zero  
30 x 33 cl sleek blik 

art. 47224 van 21,33

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

dat is16.89per tray dat is16.89per tray 

Chaudfontaine 
24 x 50 cl 

art. 16689 nu 13,31

Chaudfontaine bruis  
4 x 6 x 50 cl 

art. 16697 nu 14,98

5 HALEN
4 BETALEN

5 HALEN
4 BETALEN

dat is10.12per tray dat is11.39per tray 
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WIJN
v/d maand

Fris, lichtgeel van kleur in het glas. Heerlijk 
fruitige neus, rijk aan aroma’s van rijpe, 
kruidige steenvruchten, citrus en tropisch 
fruit. Sappige en dorstlessende zuren in 
de mond, met een uitgesproken pallet 
vol verfrissende zuren gevolgd door een 
uitgebalanceerde afdronk.

Wijn & spijs
Vis en zeevruchten, een Caldeirada de Peixe 
(Portugees visstoofpotje), pasta en pizza, 
salades, kip of als aperitief…

Fado wit
75 cl

art. 60395 van 5,83 nu 4,73

Serveertemperatuur
8 tot 10°C

Drinken
nu - 2024

Drinken
nu - 2024

Herkomst  
Alentejano, Portugal
 
Druiven  
Siria, Arinto en Viognier

De levendige, lichtroze kleur maakt duidelijk 
dat de neus rijk is aan fruitige aroma’s van 
bessen en ander  rijp rood fruit, aangevuld 
met een bloemige toets die aan violet doet 
denken, typisch voor de Touriga Nacional. 
De mond biedt een sappige en verfrissende 
aanzet met een vol en fruitig einde welke u in 
zomerse sferen brengt.  

Wijn & spijs
Als aperitief of bij zomerse salades, 
visgerechten, kip, pasta en pizza, petiscos 
(kleine Portugese hapjes)…

Fado rosé
75 cl

art. 66473 van 6,31 nu 5,15

Serveertemperatuur
8 tot 10°C

Herkomst  
Alentejano, Portugal
 
Druiven  
Touriga Nacional, Aragonez en 
Alfrocheiro

4.49 4.89

Villa Borghetti 
Soave Classico  
75 cl 
Herkomst: 
Veneto, Italië

Druiven: 
Garganega,  
Trebbiano di Soave  
en Chardonnay

art. 37823 van 5,19 nu 4,58

4.35

 
Villa Borghetti 
Lugana 
75 cl 

Herkomst: 
Verona, Italië

Druiven: 
100% Trebbiano di Lugana

art. 59291 van 10,08 nu 8,89

8.45
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Château de l’Escarelle  
Rumeurs Rosé  
75 cl 

Herkomst: 
I.G.P. Méditerranée, Frankrijk

Druiven: 
Grenache, Syrah en Cinsault

art. 73122 van 11,37 nu 10,26

9.75

Juan Gil Blanco 
75 cl 

Herkomst: 
Jumilla, Spanje

Druiven: 
100% Moscatel

art. 73127 van 12,41 nu 11,21

10.65

nieuw nieuw

California Roots 
75 cl 

Herkomst: 
Californië, VS

Chardonnay  
art. 73124 

Red Blend  
art. 73121

van 12,87 nu 11,63

11.05

nieuw

California Roots 
75 cl 

Herkomst: 
Californië, VS

Moscato 
art. 73126 

Pinot Grigio 
art. 73125

Cabernet Sauvignon 
art. 73119

van 12,52 nu 11,32

10.75

nieuw

nu 13,10

12.45

Brise de France
BIB 3 liter 
Herkomst: 
Frankrijk

Merlot
art. 32631 van 14,78

Grenach-Syrah
art. 32632 van 15,03

Chardonnay 
art. 32630 van 15,90
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Liorose Grenache 
Rosé MAGNUM 
1,5 liter 

Herkomst: 
Languedoc,  
Frankrijk 

Druiven: 
100% Grenache

art. 73075  

van 16,12 nu 14,26

13.55

Cava MVSA  
Brut Rosado  
75 cl 
Herkomst: 
Penedés, Spanje

Druiven: 
Garnacha en Trepat

art. 31365 van 9,26 nu 7,63

7.25

Guillaume Rosé  
75 cl 

Herkomst: 
Languedoc, Frankrijk 

Druiven: 
100% Grenache

art. 40628 van 4,99 nu 4,37

4.15

Carnivor Cabernet 
Sauvignon  
75 cl 

Herkomst: 
Californië,  
Verenigde Staten 

Druiven: 
100% Cabernet Sauvignon

art. 58787 van 10,96 nu 9,78

9.29

R&J Passione  
Sentimento Bianco  
75 cl 

Herkomst: 
Veneto, Italië

Druiven: 
100% Garganega

art. 71167 van 7,51 nu 6,58

6.25

  
R&J Passione 
Sentimento Rosso 
75 cl 

Herkomst: 
Veneto, Italië

Druiven: 
Merlot, Croatina  
en Corvina

art. 71168 van 7,51 nu 6,58

6.25

Prosecco Brut 
R&J 
75 cl 

Herkomst: 
Treviso, Italië

Druiven: 
100% Glera

art. 70682 van 9,30 nu 8,37

7.95

Prosecco Rosé 
Millesimato R&J 
75 cl 

Herkomst: 
Treviso, Italië

Druiven: 
Glera en Pinot Noir

art. 70683 van 9,30 nu 8,37

7.95

Kidibul  
appel 75 cl 
art. 37268 van 3,26 nu 2,30

2.19
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Rum Plantation 
Barbados XO  
70 cl 
art. 42155 van 47,95 nu 43,74

41.55

Rum Plantation  
3 Stars White  
70 cl 
art. 44911 van 19,08 nu 15,63

14.85

Gin Citadelle  
70 cl 
art. 44913 van 27,14 nu 23,32

22.15

Rum Plantation 
Original Dark 40° 
70 cl 
art. 64137 van 19,45 nu 15,95

15.15

Gin Bombay  
Saphire  
40% 1 liter 
art. 30605 van 30,45 nu 27,78

26.39

Gin Bombay  
Bramble  
37,5° 70 cl 
art. 71138 van 25,23 nu 23,15

21.99

Gin Bombay  
Citron presse  
37,5° 70 cl 
art. 73062 van 27,76 nu 26,52

25.19

Gin mare  
42,7% 70 cl 
art. 49121 

van 38,11 nu 34,58

32.85

Batida de Coco 
16% 1 liter 
art. 2910 van 17,41 nu 15,21

14.45
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WHO’S THE BOSS?
Peter en Thaïs zijn de trotste eigenaars van Bistro 500 te Kampenhout. Thaïs is er al bij 
van het prille begin in 2014, toen nog als garçon bij de vorige eigenaar. In 2018 kreeg 
ze de mogelijkheid om de zaak over te nemen en gaf ze de zaak een totale make over. 
Peter is er sinds 2019 bij gekomen. Bij Bistro 500 heeft dit ondernemerskoppel elk 
zijn eigen afdeling. Thaïs zorgt voor een feilloze organisatie in de zaal. Zij en zij alleen 
neemt alle bestellingen op zodat deze in een gezond ritme de keuken bereiken. Peter 
werkt vooral in de keuken aan ‘de koude kant’ zoals men dat zegt.

WHO’S THE CHEF?
Natuurlijk zou Bistro 500 geen bistro zijn zonder ‘de Chef’. Gino 
Avignone is de drijvende kracht achter de keuken van Bistro 500. 
Elke ochtend is hij al vroeg in de weer voor de perfecte mise en 
place te creëren zodat elke drukke service verloopt als een fluitje 
van een cent. Gino en Peter zijn als een geoliede machine. Er wordt 
een echte typische brasserie keuken geserveerd waar iedereen 
van houdt. Elke 3 weken worden de seizoensgebonden suggesties 
vernieuwd. Hierin gaat de chef nét een stapje hoger en weet hij 
telkens weer de klanten te verassen met mooie culinaire creaties. 
Bij de gerechten worden telkens mooie wijnen gecombineerd die 
geadviseerd worden door een professionele sommelier. Sinds de 
Corona periode is er uiteraard ook ingespeeld op de vraag naar take 
away gerechten. Aangezien dit zo’n succes was, is deze kaart een 
blijvend item geworden in het aanbod.  

BISTRO 500
Zomerse cocktails

PARTY? Wil je feesten in een aparte ruimte? Tot 50 personen is er een zaaltje ter beschikking voor allerhande privéfeestjes.

CHEERS! Ook aan de bar zijn creatieve zielen aanwezig. Zo komen er elke maand nieuwe frisse, creatieve cocktails in het aanbod. 
Hier onder vind je enkele van de toppers in het gamma signature cocktails.

LONG ISLAND ICED TEALIMONCELLO MOJITO
Bereiding:   
Vul een glas voor de helft met 
ijsblokken (64852). Giet daarover 
1.5cl Rum (2978), 1.5cl Vodka 
(36993), 1.5cl Gin (30605),  
1.5cl Tequila (44032), 1.5cl Triple 
Sec (38696) en 3cl citroensap 
(2694). Roer dit even. Vul het 
glas aan met crushed ice 
(54122). Als laatste voeg je 
nog een 3cl cola (25611) 
toe om het drankje de kleur 
van een Iced Tea te geven. 
Werk af met een schijfje 
citroen.

Bereiding:   
Doe 2 lepels rietsuiker (19406) 
met 5 partjes limoen (3934) 
en 8 blaadjes munt (41233) 
in een stevig glas. Kneus de 
ingrediënten met een muddler 
(67009). Voeg 5 cl Limoncello 
(62603) toe. Vul het glas met 
crushed ice (35288). Giet er 
nog een scheutje bruiswater 
(35288) over en roer het 
geheel goed door elkaar. 
Werk af met een takje munt 
en een schijfje limoen.

Haachtsesteensweg 526, 1910 Kampenhout         Telefoon:  016 / 85 44 45         Wesbite:  www.bistro500.be 
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Cocktail Exotique 
15% 1 liter - Pompierke 
art. 9750 van 7,53 nu 5,99

5.69

Cocktail Maison  
1 liter - Pompierke 
art. 9756 van 7,53 nu 5,99

5.69

Grenadine 
art. 62217 van 10,55

Rietsuiker  
art. 62218 van 10,62

8.15
nu 8,05

7.65

Monin siroop  
1 liter

Monin siroop  
1 liter

Groene munt
art. 62219 van 9,92 

Citroen rantcho 
art. 62220 van 9,65

nu 8,58

NegroniMoscow Mule
Bereiding:   
Doe 3 cl gin (30605), 3 cl 
Campari (2966) en 3 cl vermouth 
(70047) in een tumbler die 
gevuld is met ijsblokken (64852) 
en roer goed. Werk af met een 
sinaasappelzeste (39612), een 
marashino kers (2557) en een 
rietje.

Bereiding:   
Doe 5cl vodka (4041), 2cl 
rietsuikersiroop (44033) en het  
sap van een halve limoen (3934).

In een koperen mug. Voeg 
ijsblokken (64852) en giet 
hierover een flesje ginger beer 
(64714) en roer even. Werk af 
met een schijfje limoen, een 
takje munt (41233) en een 
rietje. 

Aperitivo spritz  
11° 1 liter - Bongiorno 
art. 70703 van 14,38 nu 11,95

11.35

Spritz gemaakt op 
basis van meermaals 
bekroonde 
mousserende wijn 
gemengd met een 
unieke likeur van 
lokale kruiden en 
sinaasappelschil.

Garden Spritz  
75 cl - Chandon 
art. 69976 nu 18,79

17.85
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Wijnglas  
510 ml 4 stuks onbreekbaar Tritan 
art. 64457 van 16,04 nu 14,26

13.55

Gin glas  
860 ml 4 stuks onbreekbaar Tritan 
art. 64458 van 20,94 nu 18,58

17.65

Waterglas 
390 ml 4 stuks onbreekbaar Tritan 
art. 64459 van 9,40 nu 8,37

7.95

Cocktailglas 
300 ml 4 stuks onbreekbaar Tritan 
art. 64460 van 17,13 nu 15,74

14.95

Ice crusher  
3 liter rvs - Hendi 
art. 71067 van 352,49 nu 284,16

269.95Ijsblokjesmachine 
29,7 x 36,7 x 37,8 cm - Hendi 
art. 30536 van 232,50 nu 195,42

185.65

Durables-glazen van PETG zijn oersterk en breukbestendig. 
Dit maakt ze een veilig alternatief voor traditioneel glaswerk en een uitkomst bij 
evenementen waar een glasverbod geldt. Gebruik ze tijdens feesten, festivals, 
concerten en braderieën, op campings, bij sportactiviteiten en op terrassen. 

De glazen zijn vaatwasserbestendig en kunnen minstens vijfhonderd keer worden 
hergebruikt.
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Citronella terracotta 
royale flame - Spaas 
art. 50042 van 3,47 nu 2,83

2.69

Hamburgerbak  
12 x 12 x 10 cm  
100 stuks - Pubchalk 
art. 57626 van 23,11 nu 20,30

19.29
Hamburgerbak 
11,5 x 11,5 x 7 cm  
100 stuks - Pubchalk 
art. 57627 van 15,14 nu 13,67

12.99
Bakje conisch  
86 x 137 x 52 mm  
kraft bruin 250 stuks 
art. 67847 van 56,13 nu 47,53

45.15

Kaars 
soft glow glass  
wit 6 stuks - Spaas 
art. 19873 van 14,62 nu 12,26

11.65
Kaars 
soft glow glass  
rood 6 stuks - Spaas 
art. 19874 van 14,62 nu 12,26

11.65

Saladshaker + deksel  
300 cc 25 stuks - Depa 
art. 35080 van 5,64 nu 4,68

4.45Thermobox  
GN 1/1 grijs - Hendi 
art. 29056 van 33,75 nu 27,32

25.95

MET ZWART DEKSEL
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Afwaspoeder 
professional  
korte cyclus 10 kg - Sun 
art. 106 van 48,56 nu 39,42

37.45Tablets professional  
188 stuks - Sun 
art. 63941 van 29,08 nu 21,53

20.45
Vloeibaar 
vaatwasmiddel prof.
10 liter - Sun 
art. 7884 van 56,42 nu 33,32

31.65

Pack essentiële hygiëne  
HACCP - Dipp 
art. 47741 van 174,48 nu 143,11

135.95

1X

2X

Spoelglans  
professional  
5 liter - Sun 
art. 7456 van 32,82 nu 23,32

22.15

Bierglasreiniger 
professional   
1 liter - Sun 
art. 7874 van 6,38 nu 4,37

4.15

PACK essentiële hygiene: bij aankoop van  
2x Keuken ontvetter vastzittend vet (02) krijg je 
1x Keukenreiniger multi pro (24) en 1x keukendes-
infectiemiddel (12) en 1x hygiëne plan gratis. 
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Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak: 
Ik ben Senne Diels, de zaakvoerder en chef van catering – traiteur Marmite in 
Balen. De passie voor het koken zit er bij mij al van jongs af aan in. Als kleine 
jongen keek ik op naar mijn nonkel Luc en naar zijn enorme gedrevenheid 
en talent voor het koken. Sinds mijn 16de draaide ik mee in een bloeiende 
horecazaak als flexi-jobber, waar ik de microbe voor het koken en het 
horecaleven nóg meer te pakken kreeg. Ik besloot me in te schrijven voor een 
kookopleiding in avondonderwijs. Nu, vele jaren later en zoveel diploma’s verder, 
is het tijd om met deze passie mijn droom waar te maken en in de voetsporen 
van mijn (helaas veel te vroeg overleden) nonkel te treden. Heb je geen tijd 
(of zin) om zelf achter de kookpotten of de barbecue te gaan staan maar wél 
zin in een evenement op maat met een frisse, creatieve toets aan het geheel? 
Marmite maakt Bourgondisch genieten heel makkelijk! Alle feesten worden 
besproken en uitgewerkt naar uw wens en naar elk seizoen. Of het nu voor 
een huwelijk, communiefeest, buurtfeest, een gezellige receptie, homecooking, 
tuinfeest of een verjaardagsfeest is: wij doen het allemaal in samenspraak met 
u. Onder de noemer ‘traiteur’ gaan wij steevast voor traiteur op verplaatsing; wij 
hebben geen fysieke winkel. Smakelijk eten begint steeds bij verse ingrediënten 
en deze worden dan ook met de nodige zorg en met oog voor kwaliteit door 
ons ingekocht bij onze partner Horeca Van Zon. Vanzelfsprekend zijn al onze 
gerechten huisbereid en werken we met seizoensgebonden producten. Kwaliteit 
staat dus altijd voorop! Uiteraard zijn er ook verschillende afhaal mogelijkheden. 
In themaperiodes zoals Valentijn, Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar bieden we 
eveneens een ruim afhaal aanbod; heerlijk verfijnd en toch toegankelijk.

Signature dish:
Ik heb voor deze tataki van tonijn gekozen omdat het een fris zomers gerecht 
is dat proeft naar vakantie. Dit gerecht typeert echt onze stijl van koken. 
Een ‘signature dish’? Onze missie is van elke creatie een ‘signature dish’ 
te maken. Net dát maakt het voor mezelf ontzettend boeiend om te doen.

Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak: 
Wij zijn Lisbeth & Maths, zaakvoerders van traiteurzaak en huiskamerrestaurant 
“Thuis Gekookt” in Diest/Schaffen. Thuis Gekookt werd opgericht in 2020 in de 
vorm van een pop-up in onze eigen hal; het idee was om te koken voor mensen 
die het moeilijk hebben. Lisbeth staat in de keuken - met een diploma hotelschool 
op zak - en Maths studeerde afgelopen zomer af als marketeer, hij verzorgt 
alles naast het koken. Door de pandemie werden alle stage uren afgezegd en 
liet Maths zijn creativiteit en tips die hij leerde op school los op de Thuis Gekookt 
Facebookpagina, website en nieuwsbrief. Nog tijdens de coronaperiode kreeg 
ons team de kans om een koeltoog - normaal gebruikt op beurzen - te plaatsen. 
Al snel bleek dat er veel vraag was naar een zaak zoals de slogan aangeeft: 
“Uit de kasrol van ons maa”. De “kasrollen” werden echter al rap te groot voor 
het kleine particuliere vuur, want we zagen de bestellingen toenemen door 
het assortiment te vergroten met de tegenhangers van tapasschotels zoals 
heerlijke sharing visplanken, kaasplanken en Breughelplanken. Door dit 
succes besloten we een volwaardige traiteurzaak te openen. En vandaag de 
dag is de traiteurgedeelte gevestigd in het centrum van Diest en bevindt het 
huiskamerrestaurant zich nog steeds in Schaffen. Naast dit alles creëerden we 
een huismerk aan desserten genaamd “Mèlousse”, voornamelijk bestaande uit 
een gamma chocomousses in verschillende smaken en kleuren en onlangs 
nog uitgebreid met tiramisu, panna cotta en rijstpap.

Signature dish:
Onze rétro boerenplank, een heerlijke Breughelplank geselecteerd 
door onze beenhouwer en bereid door ons maa. Witte- en zwarte pens, 
lookworst, paté, ambachtelijke salami’s, enkele hamsoorten, ribbetjes, 
kipvleugels, kipbouletjes en préparé van ons maa. De plank wordt afgewerkt 
met ajuintjes, augurken, huisbereide pickles, pittige mosterd, hoevenboter, 
smout en confituur. Een absolute topper in ons afhaal aanbod!

Chef Chef 
Senne Diels Lisbeth Enkels 

BATTLE 6 Traiteur

Catering Marmite Balen - Grees 40, 2490 Balen Thuis gekookt Diest - Koning Albertstraat 11, 3290 Diest 

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’.

46 47FOLDER - zomer FOLDER - zomer



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

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

favorietfavoriet

Ontdek het 

volledige  

Favoriet Friet 

gamma !

THE NEXT LEVEL

FISH & CHIPS
THE CRISPY

& SMOKEY ONE
VIVA

 LAS FRITAS ! GRIEKENLAND

OP EEN FRIETJE
GRIEKENLAND

OP EEN FRIETJE

THE REAL

AMERICAN
THE CHILI

WILLY TORPEDO
REAL

VIKING FOOD
THE CHEESY

CHICKEN ONE
PIKANT OF LOOK? 

DOE MAAR ALLEBEI!

WE LOVE PINDA… 

WE LOVE PINDA…!
VIVA LAS 

VEGGIE FRITAS!
VEGGIE GRIEKENLAND

OP EEN FRIETJE
THE VEGGIE CRISPY

& SMOKEY ONE

NO MEAT… 

IT’S FALAFEL TIME!
OH MY

‘DEAR’ FRIES
SUNNY VIBES SUMMER VIBES FRIES

OF DEAD

 Bicky

GUIILTY PLEASURE

FRIES

 Bicky Veggie

THE PLANT BASED 

BASTARD

VRAAG NAAR MEER INFO BIJ JE VERTEGENWOORDIGER !


