
Haute dogs

Take away Griekse Mezze

Mediterraans
nazomeren

SeptemberPROMOFOLDER - Geldig van 12 september t.e.m. 2 oktober 2022



SUPER
DEAL!

Vleeskroket 10%  
28 x 100 g - Ad van Geloven     

art. 677 van 11,60 nu 9,46

8.99

Ardeense saté 
30 x 105 g - Vanreusel  
art. 937 van 46,70 nu 37,84

35.95

Cervela bruin  
5 x 6 x 140 g - Vanreusel 
art. 909 van 26,20 nu 23,32

22.15 Cervela rood  
5 x 6 x 140 g - Vanreusel 
art. 915 van 25,96 nu 23,84

22.65

Crunchy 
chicken burger  
24 x 85 g - Vanreusel 
art. 52833 van 18,12 nu 16,68

15.85

Kipnuggets  
20 x 6 x 18 g - Mora 
art. 18068 van 27,36 nu 22,73

21.59

Goulashkroket 10%
28 x 100 g  
Ad Van Geloven 
art. 727 van 18,64 nu 15,53

14.75 Picknicker  
24 x 110 g - Mora 
art. 955 van 30,80 nu 27,36

25.99

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

26.65

Met bakjes

Kipnuggets  
2 kg 100 stuks - Van Zon 
art. 6597 van 16,55 nu 15,10

14.35
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Kipsticks  
24 x 80 g - Buitenhuis  

art. 41582 nu 20,53

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 9.75 per doos

Kipnuggets  
2,4 kg 120 stuks - Buitenhuis 
art. 6571 van 33,17 nu 25,25

23.99

Braadworst event xxl  
20 x 250 g - Ovi 
art. 53762 van 36,59 nu 31,99

30.39 Ardeense saté  
30 x 105 g - Ovi
art. 88 van 49,51 nu 42,05

39.95

Hamburger Halal 
30 x 100 g - Ovi 
art. 27066 van 14,29 nu 11,99

11.39Yeti-Stick 
14 x 150 g - Ovi 
art. 32292 van 23,64 nu 20,62

19.59

Mini loempia Cantonees  
67 stuks 1 kg - Orien Bites 
art. 38648 van 5,22 nu 4,58

4.35Crispy chicken cajun  
1 kg - Croco Deli
art. 70802 van 12,66 nu 10,26

9.75No chicken chunks  
1,75 kg - Vegetarian Butcher 
art. 65848 van 27,93 nu 24,16

22.95

No beef burger raw  
± 20 stuks 2,26 kg  
Vegetarian Butcher 
art. 73191 van 37,03 nu 31,53

29.95

HALAL

Kipnuggets  
3 x 1 kg - Bakx 
art. 61150 van 30,02 nu 25,99

24.69

Met bakjes
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HAUTE DOGS ‘FROM CLASSIC TO HIGH END’
Snackbarinspiratie

• 1 hotdog broodje classic  
Pastridor (25824)

• 1 Theo hotdog chicken (69937)
• 2 el sweet pickle relish (60194)
• 1 el geroosterde uitjes (51025)
• American mosterd (68561)
• Tomatenketchup Heinz (7315)
• 30 g zuurkool (51216)

THE CLASSIC DOG

• 1 bio hotdog broodje met sesam (55403)
• 1 CMS Poolse worst met cheddar en Jalapeño (66975)
• fijnproeversmix Atlantisch (slamix) (29542)
• ¼ tomaat (3991)
• enkele Jalapeño’s gesneden (64386)
• geroosterde uitjes (51025)
• 2 el Jalapeño pepper relish (71510)
• 50 g cheddar kaassaus (70574)
• 20 g spek crumble (56557)

CHEESY JALAPEÑO DOG

Takeaway
DIY pakket: 

• 1 Sandwino Onion Pastridor (31393)
• 1 CMS kippen braadworst (33577)
• ½ pijpajuin (3954)
• geroosterde uitjes (51025)
• enkele ringen rode ajuin (3955)
• Thailandaise Anda (44851)
• 1 el Ballymaloe Mango relish (72244)
• 1 limoen partje (3934)
• enkele blaadjes koriander (41316)
Oriëntal salad
• ¼ gele paprika (59758)
• ¼ rode paprika (3978)
• 1/5 komkommer (3974)
• 2 cm rode peper (40013)
• 3 limoenen (3934) 
• 1 kl vissaus (43756)
• 1 el rietsuiker (19406)
• 100 ml sweet chilisaus Heinz (67215)

ORIËNTAL SANDWINO ONION

Takeaway
DIY pakket: 

Takeaway
DIY pakket: 
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HAUTE DOGS ‘FROM CLASSIC TO HIGH END’
Snackbarinspiratie

• 1 brioche hotdog broodje top sliced  
Pastridor (58437)

• 1 CMS bernerworst (39321)
• 1 plantje waterkers (3998)
• enkele ringen rode ajuin (3955)
• geroosterde uitjes (51025)
• pijpajuin (3954)
• 2 el ballymaloe steaksauce Irish Stout (69975)
• smoky hemp sauce (68711)
Witloofsalade 
• ½ witloof (16051)
• 1 el mayonaise (7624)
• peterselie (31300)
• 1 el kappers (11192)
• enkele roze peperbolletjes (9284)

BERNER BRIOCHE DOG

Köfte gehaktballetjes  
750 g - Tapas Club 
art. 46015 van 13,81 nu 12,20

11.59

Falafel balletjes 
900 g - Tapas Club 
art. 46018 van 8,41 nu 7,36

6.99

Datiles con bacon  
spiesjes 48 stuks  
600 g - Tapas Club 
art. 48632 van 12,85 nu 11,46

10.89
Pollo rebozado 
krokante stukjes kip met zwarte 
peper 750 g - Tapas Club 
art. 50011 van 10,26 nu 8,94

8.49

Kaassticks feta  
30 stuks - Tapas Club 
art. 54487 van 11,27 nu 9,88

9.39Falafel rode biet 
900 g - Tapas Club 
art. 65565 van 9,36 nu 8,31

7.89

Takeaway
DIY pakket: 
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SUPER
DEAL!

Propeller wings  
15 x 300 g - Van Zon 

art. 51763 van 36,88 nu 28,41

26.99

Rundsvet  
100% geraffineerd  
4 x 2,5 kg - Delizio 
art. 47724 van 31,87 nu 27,46

26.09

Gemengd vet 
oranje  
4 x 2,5 kg - Pauwels 
art. 35150 van 33,92 nu 29,42

27.95

per pallet van 84 dozen
 nu 26,41

per pallet van 96 dozen
 nu 28,37

25.09

26.95

per stuk  

per stuk  

VOLUME 
TOPPER

VOLUME 
TOPPER

Friet Finest round cut  
2 kg diepvries - Farm Frites 
art. 58526 van 4,04 nu 3,57

3.39Friet Finest 10 mm  
2 kg diepvries - Farm Frites 
art. 58641 van 3,55 nu 3,15

2.99

Spicy potato wedges  
2,5 kg - McCain 
art. 4010 van 6,92 nu 5,95

5.65

Friet fry ‘n dip  
met schil 2,5 kg - McCain 
art. 64295 van 5,39 nu 4,79

4.55

Friet 5,5/5,5 mm 
2,5 kg - Lutosa 
art. 50118 van 4,75 nu 4,20

3.99 Aardappelpuree bintje  
2,5 kg - Lutosa 
art. 63000 van 4,90 nu 4,20

3.99
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Bicky dressing 
bomber 2,5 kg 
art. 43067 van 20,19 nu 17,57

16.69

Bicky dressing 
tube 900 ml 
art. 812 van 7,07 nu 6,20

5.89

Bicky ketchup 
bomber 2,7 kg 
art. 43068 van 17,56 nu 15,15

14.39Bicky hotsaus 
bomber 2,8 kg 
art. 43069 van 16,80 nu 14,41

13.69

Bicky hotsaus 
tube 840 ml 
art. 815 van 5,61 nu 4,83

4.59 Bicky ketchup 
tube 900 ml 
art. 818 van 6,57 nu 5,67

5.39

Saus 
1 liter tube - Manna

5.29

Tartaar   
art. 69646 van 6,82

Mannalouse
art. 42183 van 6,53

Mayonaise   
art. 32383 van 6,81

Mammouth 
Snacksaus

art. 69645 van 6,82

Looksaus pitta   
art. 25533 van 6,53

Algerienne 
art. 51607 van 6,62

Mayonaise truffel  
art. 60257 van 7,42

Ch’easy    
art. 64540 van 7,30

Americain
art. 69644 van 6,82

nu 5,57
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SUPER
DEAL!

Curry ketchup  
5 liter bib - Pauwels  
art. 1296 van 16,10 nu 12,41

11.79

Tomatenketchup 
5 liter bib - Pauwels  
art. 1312 van 15,51 nu 12,41

11.79

Tomatenketchup  
2 x 7,5 liter - Pauwels 
art. 6894 van 41,72 nu 32,58

30.95 Curry ketchup  
2 x 7,5 liter - Pauwels 
art. 6967 van 41,35 nu 32,58

30.95

Tomatenketchup 
tube 800 ml - Zeisner 
art. 1648 van 3,98 nu 3,46

3.29 Curry ketchup 
tube 800 ml - Zeisner 
art. 1665 van 3,98 nu 3,46

3.29

Mayonaise  
9 + 1 liter gratis - Chef René
art. 43092 van 37,00 nu 34,41

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

24.95

BBQ saus
2 liter - Bull’s-eye 

12.99

Original 
art. 62911

 
Steakhouse  
art. 62724

Hot chili 
art. 62852

van 15,24 nu 13,67

9 liter + 1 liter gratis
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Sparerib marinade 
3 kg - Wijko 
art. 5981 van 17,30 nu 15,32

14.55

Stoofvlees  
2,7 kg - Equinox 
art. 12808 van 19,03 nu 16,47

15.65Goulash  
2,7 kg - Equinox 
art. 12809 van 19,44 nu 16,79

15.95Videe vulling  
2,7 kg - Equinox 
art. 12810 van 16,26 nu 14,05

13.35

Stoofvleessaus 
800 g - Equinox 
art. 39168 van 3,39 nu 2,89

2.75

Videe grand-mère  
met balletjes 2,2 kg 
Cuisine Maison 
art. 3602 van 18,31 nu 15,74

14.95 Rundsstoofvlees 
2,2 kg - Cuisine Maison 
art. 8893 van 28,62 nu 24,16

22.95 Stoofvleessaus 
1,7 kg - Cuisine Maison 
art. 9081 van 11,97 nu 9,74

9.25

Cheddarsaus  
1 kg - D’lis 
art. 66400 van 7,18 nu 6,83

6.49 Bolognaise du chef  
1 kg - D’lis 
art. 67045 van 6,74 nu 6,30

5.99

Bolognaise saus Chef  
pouch 2 liter - Manna 

art. 73433 nu 12,94

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 8.20 per pak 

nieuw
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BUTCHER’S CHOICE
Op hout gerookte varkensworst 
met een heerlijke Tex-Mex vulling 
van jalapeño en cheddar-kaas.
 
Danny Lemmens
Chef Atelier

Jalapeño-cheddar worst 
atmosferisch verpakt - 6 x 100 g - België
art. 66975 nu 10,52

9.99
Per st
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Bernerworstjes met spek 
vacuum - 6 x 100 g - Oostenrijk
art. 39321 nu 15,78

14.99
Per kg

Witte pensen 
atmosferisch verpakt - 10 x ca. 125 g - België
art. 34475 nu 6,31

5.99
Per kg

Angus Burger 
apart ingevroren
Australië

4 x 200 g
art. 71752 nu 13,67

12.99
Per st

24 x 200 g
art. 71607 nu 63,15

59.99
Per st

Griekse wildzwijn BBQ-worst 
vacuum - 4 x 85 g - Griekenland
art. 59884 nu 4,41

4.19
Per st

Chicken wings Buffalo 
apart ingevroren - 3 kg - Nederland
art. 72206 nu 17,88

16.99
Per st

Souvlaki varken 
atmosferisch verpakt - België

20 x ca. 80 g
art. 35120 nu 13,67

12.99
Per kg

Op maat
art. 62007 nu 13,88

13.19
Per kg

-20%
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Butcher konijn met pruimen 
atmosferisch verpakt - 1,25 kg - België
art. 62915 nu 14,73

13.99
Per st

Butcher kempisch stoofvlees 
atmosferisch verpakt - 2,1 kg - België
art. 62886 nu 24,20

22.99
Per st

Breydel koekje 
vacuum - 300 g - België

Met kaas 
art. 42361 nu 3,78

3.59
Per st

Met mosterd 
art. 68428 nu 3,78

3.59
Per st

5.59Gemengd gehakt 
atmosferisch verpakt
ca. 3 kg - België
art. 33547 nu 5,88

Ardeens gebraad 
vacuum - ca. 700 g - België
art. 37682 nu 13,15

12.49
Per kg

Carpaccio Angus 
apart ingevroren - 20 x 70 g - Frankrijk
art. 54517 nu 42,09

39.99
Per st

Per kg
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21.99Hertenfilet striploin 
ingevroren - ca. 2 kg  
Nieuw-Zeeland
art. 36920 nu 23,15

Iberico secreto 
ingevroren  
ca. 500 g - Spanje
art. 49486 nu 25,78

24.49
Per kg

Rubia Gallega  
ribeye 
vacuum  
ca. 3 kg - Spanje
art. 49025 nu 46,31

43.99
Per kg

Per kg

19.99
Per st

Dry Aged burgers 
apart ingevroren - 8 x 150 g - Spanje
art. 73557 nu 21,04
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FISHERMAN’S CHOICE
Pladijzen, ook wel ‘schol’ genaamd, hebben 
een bruine bovenkant met oranje stippen. In de 
handel wordt de pladijs in zijn geheel of gefileerd 
aangeboden. Het stevige visvlees is fijn, mals en 
heeft een uitstekende smaak. Zowel gebakken, 
gepocheerd of gestoofd, in filets of uit één stuk is 
pladijs een echte lekkernij.

Kurt Kerstens
medewerker koeling Beerse

meer info: vis@vanzon.be

FISHWE

dagprijs -5% 

gedurende de folderperiode

Pladijsfilet zonder vel

*map ± 1 kg 
art. 57999 

Bulk 
art. 71922

Vacuum 
art. 71923

Pladijsfilet panklaar

*map 4/600 g panklaar ± 1kg 
art. 70178

*Verpakking onder beschermde atmosfeer

vers
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Scampi black tiger  
easy peal 16/20 frozen 
count 1 kg - Fisker Original 
art. 57878 van 17,14 nu 15,53

14.75
Scampi torpedo XL  
gepaneerd 250 g  
Fisker Premium 
art. 57894 van 3,82 nu 3,42

3.25 Sint-jacobsvruchten  
1 kg - Fisker Premium 
art. 60429 van 33,66 nu 30,05

28.55

Tonijn naturel 
1,7 kg - Imperial 
art. 13545 van 15,25 nu 13,67

12.99 Tonijn in olie  
1,7 kg - Imperial 
art. 24684 van 16,80 nu 14,73

13.99 Vistip  
24 x 125 g - Van Zon 
art. 962 van 24,62 nu 23,15

21.99

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

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

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

10.45

Contacteer 
Hans Willekens, 
verantwoordelijke vis

Via: 
+32 465 090691
of vis@vanzon.be

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

Bestelmogelijkheden verse vis:

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

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

• Mosselen kunnen goed gecombineerd worden met frietjes, brood of pasta.

• Mosselingrediënten naar keuze: ui, selder, peterselie, knoflook, paprika, wijn, bier, klontje boter, scheutje room…

• Reken 1 à 1,2 kilo mosselen per persoon bij frietjes.

•  Spoel mosselen even met water voor het koken. Laat mosselen niet in het water liggen, dan verliezen ze hun typisch zilte smaak.  
Mosselen die open staan een tikje geven, sluit de mossel dan is de mossel goed en kan deze in de pan.

•  Gebruik een grote pan met deksel of mosselpan zodat er voldoende ruimte voor de mosselen is om open te gaan.  
De pan een aantal keer omschudden zodat de onderste mosselen naar boven komen en andersom.

• Zet de pan op tafel wanneer alle mosselen geopend zijn. Lekker met een glaasje wijn of bier. 

Eet smakelijk!

Een mosselmaaltijd

Het seizoen voor Zeeuwse bodemcultuurmosselen begint meestal begin juli met de nieuwe oogst. 
De exacte startdatum van het seizoen is afhankelijk van het aanbod en de kwaliteit van de mosselen,  
wat samenhangt met het weer in het voorjaar. 

Productinspiratie

Een hardnekkige fabel betreft de ‘r’ in de maand. Vroeger waren mosselen alleen verkrijgbaar in de maanden met een ‘r’ in de 
naam. Dit had alles met houdbaarheid te maken. Maar sinds gekoeld vervoer beschikbaar is, zijn mosselen van juli tot april 
verkrijgbaar. Een gesloten koelketen van de verwerking tot aan de winkel garandeert een vers product met optimale smaak. 
 
Verschil tussen bodemcultuur en hangcultuur mosselen
Het verschil tussen bodemcultuur- en hangcultuurmosselen zit hem in de manier van kweken. Zoals de naam al doet vermoeden 
leven bodemcultuurmosselen op de bodem van de kweekpercelen. Bodemcultuurmosselen zijn de meest populaire soort van 
beide. Zo is ook de start van ‘het mosselseizoen’ gebaseerd op de kwaliteit en verkoopstart van de bodemcultuurmosselen.

Lekker gezond
Mosselen zijn rijk aan eiwitten en zitten boordevol mineralen en vitaminen. In vergelijking met vlees, zijn mosselen rijker aan 
ijzer, fosfor en vitamine B. Een gezonde keuze dus!

Witte of oranje mossel
Tussen oranje en witte mosselen is er noch smaak- noch kwaliteitsverschil. Vaak wordt er verteld dat het kleurverschil te wijten 
is aan het geslacht van de mossel. Vrouwtjes zouden oranje zijn en mannetjes wit. Dit is echter een fabeltje. Net als bij mensen 
heeft het te maken met genetische verschillen. De ene heeft wat meer pigment dan de ander.

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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Super kip
art. 52861

Kipreepjes  
1,5 kg diepvries - Daddy Cool

Thai filet
art. 71618

Tex Mex filet  
art. 71619

Mediterraans filet 
art. 71620

van 21,31 nu 18,79

17.85

Kalkoen gehaktballetjes  
1 kg - Volys Star 
art. 67172 van 10,08 nu 9,00

8.55 Kalkoen gehaktballen  
2,4 kg - Volys Star 
art. 67173 van 24,19 nu 21,63

20.55 Kipfilet ovengebakken  
20 x 110 g - Volys Star 
art. 5083 van 16,21 nu 14,26

13.55
/KG

Bereiding
1 Reinig de ui, de wortelen en de selder. Snij de groenten in fijne brunoise en bak ze aan in een scheutje olijfolie. 2 Snij de look fijn, voeg 
deze bij de groenten en blus met een scheutje witte wijn. 3 Voeg er de rozemarijn, de oregano, de tomatenpuree en de gepelde tomaten 
aan toe. Laat dit geheel een 15-tal min. sudderen. Kruid af met peper en zout. 4 Schil de aardappelen en snij ze in plakken van 1 cm. 
Pocheer ze ± 4 min. in gezouten water. Haal de aardappelen uit het water en laat ze vervolgens uitlekken. 5 Maak de bechamelsaus: 
smelt de boter en voeg er de bloem bij. Laat goed drogen en voeg er beetje bij beetje de melk aan toe. Laat even doorkoken, kruid af met 
nootmuskaat, peper en zout. 6 Snij de aubergines in plakken, kruid ze en bak ze kort aan beide zijden in een pan met olijfolie. 7 Neem 
een vuurvaste schotel en napeer met een laagje bechamel. Leg er de aardappelschijfjes op en leg dan de kalkoengehaktballetjes op de 
aardappelen. Napeer met de tomatensaus. 8 Leg nu een laagje aardappelen en napeer met bechamel. 9 Leg de gebakken aubergines op 
de bechamel en bestrooi vervolgens met schapenkaas. 10 Gaar de schotel in een oven van 180°C gedurende ± 25 min.

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

vers

MOUSSAKA MET KALKOENGEHAKTBALLETJES
Ingrediënten voor 10 personen: 
• 1.5 kg Kalkoengehaktballetjes (67172)
• 250 g ui
• 250 g wortelen
• 150 g selder
• scheutje olijfolie
• 2 teentjes look
• scheutje witte wijn
• enkele takjes oregano
• 1 takje rozemarijn
• 100 g tomatenpuree
• 1 l gepelde tomaten in stukjes
• 1.5 kg aardappelen
• 1 l melk

• 50 g boter
• 60 g bloem
• 2 aubergines
• 250 g schapenkaas
• peper & zout
• nootmuskaat
• 1 klein stukje gember
• scheutje azijn
• 10 g suiker
• enkele blaadjes koriander
• 50 g geroosterde cashewnoten
• 1 kg krieltjes

Recept inspiratie
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Tasty bites cep 
mushroomsalt  
175 stuks
Food Revolution By Didess 
art. 55925 van 22,26 nu 19,46

18.49

Tasty bites  
seaweed nori  
95 stuks  
Food Revolution By Didess 
art. 55926 van 18,43 nu 16,16

15.35

Tasty bites  
octopus kimshi  
215 stuks 
Food Revolution By Didess 
art. 55927 van 30,83 nu 26,94

25.59

Grand decor parmesan  
50 stuks - Didess 
art. 48737 van 11,95 nu 10,05

9.55

Grand decor  
rastoria tomaat  
50 stuks - Didess 
art. 48738 van 11,29 nu 9,63

9.15

Gaufrette rode biet  
160 stuks - Didess 
art. 55942 van 13,15 nu 10,62

10.09Mai phai  
50 stuks - Didess 
art. 55943 van 11,95 nu 10,05

9.55

Videe koekjes 
traiteur  
72 stuks - DV Foods 
art. 7305 van 30,19 nu 26,26

24.95

SUPER
DEAL!

Tramezzini pane  
10 sneetjes brood - 1 kg  

art. 41870 van 7,23 nu 6,30

5.99
Kippenboutjes apirio  
1 kg - Hofkip 
art. 34990 van 8,02 nu 7,63

7.25

Kipwit  
gebraden strips  
1 kg - Europa Cuisson 
art. 33642 van 12,21 nu 11,10

10.55
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Olijfolie  
100 ml - Co&Oil 
art. 73086 van 2,93 nu 2,79

2.65

Olijfolie  
375 ml - Co&Oil 
art. 73087 van 6,93 nu 6,47

6.15

Olijfolie  
750 ml - Co&Oil 
art. 73088 van 11,33 nu 10,68

10.15

Wijnazijn rood 
375 ml - Co&Oil 
art. 73089 van 10,66 nu 10,05

9.55

Wijnazijn wit  
375 ml - Co&Oil 
art. 73090 van 7,33 nu 6,89

6.55

Olijfolie  
2 liter - Co&Oil 
art. 73180 van 18,66 nu 17,53

16.65

TOP SPAANSE OLIJFOLIE VAN EEN 
BELGISCH FAMILIEBEDRIJF

Productinspiratie

Co & Oil is een Belgisch familiebedrijf dat in 1904 opgericht werd. Ze hebben ondertussen 38.000 
olijfbomen op 250 hectare in Spanje. Ze werken met de Rolls Royce onder de olijven, de Arbequina olijf. 
De smaak is zeer zacht en tegelijk intens. De olie heeft een zuurtegraad van 0.2, ideaal om te verwerken in 
koude gerechten, maar ook kinderen lusten de olijfolie, omdat die geen bittere nasmaak heeft.
In 2019 werden ze nummer 6 op de World Olive Oil Competition in New York. 

Boter vloeibaar  
bak & braad geklaard  
1 liter - Debic 
art. 10206 van 7,06 nu 6,09

5.79Culinaire room  
2 liter - Debic 
art. 433 van 7,80 nu 7,53

7.15 Culinaire room original  
1 liter - Debic 
art. 6429 van 4,01 nu 3,74

3.55
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Gepersonaliseerde producten 
op maat van foodprofessionals
Versterk je merk door veelgebruikte producten te personaliseren. Dit 
kan al in kleine oplages! Denk aan peper- en zoutmolens of extra ver-
gine olijfolie met jouw logo, naam en contactgegevens op. Eyecatchers 
die een blijvende indruk nalaten.

Of je nu een winkel of horecazaak runt, deze gepersonaliseerde 
producten onderscheiden je van je conculega’s. En maken van jouw 
merk een ècht sterk merk, een begrip in de streek. 

Huisstijl wat? Huisstijl wie?
Waarom inzetten op de herkenbaarheid van jouw 
zaak? Een logo (samen met andere elementen als gebruikte 
kleurencombinaties en lettertypen) is onderdeel van jouw huisstijl. 
Deze huisstijl zorgt ervoor dat klanten jouw zaak gemakkelijk 
kunnen onderscheiden van andere zaken. Bekijk het als een soort 
visuele identiteit dat je je zaak geeft. 

Een doordachte huisstijl zal dus altijd een stapje voor hebben 
op concurrentie. Iets om voldoende aandacht aan te besteden 
dus! 

Heb je nog geen logo? Geen probleem! Onze grafische 
afdeling werkt een op maat gemaakt logo uit voor jou tegen een 
zachte prijs. 

Heb je al wel een logo? Top! Het enige wat jij moet doen is 
ons jouw logo bezorgen als vectorieel bestand (.svg, .ai of .pdf 
bestandstype). Wij doen de rest.

Wat zijn de mogelijkheden? Denk bijvoorbeeld aan je 
adresgegevens en een eigen QR-code die bij scannen direct naar 
de menukaart verwijst of naar je website. Snel en eenvoudig. 

Quanto costa? Je investeert € 25.00 in de opmaak van de 
QR-code en eenmalig € 50.00 in de opstartkost van het print-
proces. Bestel je daarna opnieuw? Dan betaal je deze opstartkost 
niet meer.

Hoe bestellen? Of heb je nog bijkomende vragen? Stuur een 
mailtje naar robbie@eurofresh.be en wij reageren binnen 24 
uur!

Kwalitatievere labels
Innovatie. Daar leven we voor.  Onze vernieuwde labels 
doorstonden de  meest veeleisende kwaliteitscontroles. En 
slaagden met glans. 

Beschikbaar zowel in kleur als transparant. Onze beste labels 
ooit.

Keramische molen
Nieuw en verbeterd keramisch grindsysteem. In een strakke 
en moderne verpakking. Slijtvast. Duurzaam. Nog handiger in 
gebruik.

Ervaar de robuustheid van dit krachtig systeem.

Standaardprijs: € 2.95 per molen
Mogelijk vanaf 72 stuks

Peper- & zoutmolens 

Maatwerk
Onze grinders worden met liefde en zorgvuldigheid 
samengesteld. Echt maatwerk. Van mensen. Voor mensen. 

2.69
per peper-

molen

NU

2.69
per zout-

molen

NU
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Standaardprijs: € 5.69 per fles
Mogelijk vanaf 60 flessen

Olijfolie 250ml
Pure, eerlijke smaken: wij houden ervan! Een eenvoudig 
stukje brood gedoopt in een eersteklas olijfolie is een 
ware traktatie. Niet voor niets is de mediterrane keuken 
een van de meest gezonde van de hele wereld. 

Aan de basis ervan ligt zonder enige twijfel olijfolie. 
Deze extra vergine olijfolie, om precies te zijn! Gemaakt 
van de lekkerste olijven uit Spanje mag deze olijfolie niet 
ontbreken in uw assortiment.

Met handige doseerdop!

De combinatie van basilicum, knoflook en een krokante bite 
maken dit mediterrane zoutje onweerstaanbaar lekker.

Inhoud: 200gr/zakje

Standaardprijs: € 3.08 per zakje
Mogelijk vanaf 240 zakjes

Dipstokjes knoflook 
& basilicum

Standaardprijs: € 1.50 per zakje
Mogelijk vanaf 240 zakjes

Een krokante bite maakt dit mediterrane zoutje 
onweerstaanbaar lekker.

Inhoud: 150gr/zakje

Dipstokjes naturel

2.95
per zakje

1.40
per zakje

NU

NU

5.25
per fles

NU

Meer weten?
Hebben we je interesse gewekt 
en wil je alle personsaliseerbare 
producten ontdekken? Scan de 
QR-code! →

20 21FOLDER - september FOLDER - september



Steak kruiden 
770 g - Isfi 
art. 60714 van 7,34 nu 6,30

5.99

Bieslook  
70 g - Isfi 
art. 67375 van 3,54 nu 3,04

2.89 Pili-pili steak  
400 g - Isfi 
art. 69895 van 5,18 nu 4,41

4.19

Steakpeper zwart 
500 g - Isfi 
art. 9831 van 15,79 nu 13,46

12.79

Primerba  
Asian pesto  
340 g pet - Knorr 
art. 32322 van 13,30 nu 11,46

10.89

Primerba bouquet 
all Italiana  
700 g pet - Knorr
art. 40351 van 24,01 nu 20,73

19.69 Kerrie puree  
750 g - Knorr
art. 34928 van 14,89 nu 12,62

11.99 Gemberpuree  
750 g - Knorr
art. 43715 van 14,88 nu 12,62

11.99

Primerba bouquet 
de Provence 
340 g pet - Knorr  
art. 9359 van 13,30 nu 11,46

10.89
Primerba  
groene pesto 
340 g pet - Knorr 
art. 9390 van 13,04 nu 11,25

10.69

SUPER
DEAL!

Kipkruiden 
850 g - Isfi  

art. 9794 van 7,22 nu 5,25

4.99
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Mix voor goulash 
1,24 kg - Knorr 1-2-3 
art. 17258 van 26,32 nu 23,00

21.85

Maizena express bruin 
1 kg - Knorr 
art. 1895 van 8,46 nu 7,32

6.95 Maizena express wit  
1 kg - Knorr 
art. 1896 van 8,48 nu 7,32

6.95

Bruine roux  
10 kg - Knorr 
art. 293 van 75,70 nu 68,37

64.95Blanke roux
1 kg - Knorr 
art. 295 van 10,20 nu 8,68

8.25

Champignonsaus 
1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 300 van 6,77 nu 5,74

5.45 Bearnaisesaus  
2,7 kg - Calvé
art. 34071 van 15,94 nu 13,36

12.69

Vleesbouillon pasta  
10 kg - Knorr 1-2-3
art. 344  

van 161,30 nu 150,47
142.95

 
Belgische  
witloofsoep 
1,1 kg - Knorr Supérieur
art. 43325 van 32,77 nu 27,95

26.55Hollandaise  
1,22 kg - Knorr 1-2-3 
art. 46921 van 22,78 nu 18,89

17.95

Demi glace  
1 liter - Knorr Professional
art. 6183 van 6,22 nu 5,15

4.89

Kaassaus  
1 liter - Knorr Garde d’Or 
art. 9931 van 7,92 nu 6,79

6.45
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Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak: 
Ik ben Giordano Daniels en ik ben de chef van ‘Noon by Prestige’ in Leopoldsburg. 
Velen kennen ons als ‘Prestige’, onze vorige zaak die aan de overkant van het 
nieuwe pand gelegen is. Maar sinds anderhalf jaar zit de zaak in een nieuw 
jasje, net zoals de naam. ‘Noon by Prestige’ staat voor een hippe, trendy en 
niet alledaagse brasserie. Dit hippe, trendy en niet alledaagse trek ik ook door 
in mijn gerechten en tijdens het opstellen van ons menu. Mijn Italiaanse roots 
is de rode lijn in onze menukaart en elk seizoen veranderen wij verschillende 
gerechten. Zo kan ik mijn creativiteit blijven uiten met seizoensgebonden 
producten. Bij ons kan je terecht voor zowel een originele steppegras tot een 
verse pasta frutti di mare. Samen met de uitbaters Frank, Tamara en Chayenne 
leggen wij ons hart en ziel in het serveren van eerlijke, lekkere en kwaliteitsvolle 
gerechten.  Met deze zelfde passie hebben de uitbaters ook de zaak ingericht; 
ze hebben zelf volledig het interieur ontworpen en samengesteld tot een echte 
parel. We beschikken over een prachtig terras waar je je in het buitenland waant 
én een gezellige zaal met een marmeren toog als eye-catcher. Een andere troef 
zijn onze twee feestzaaltjes achter in de zaak waar je terecht kan voor al jullie 
feesten op maat.

Signature dish:
Als signature dish heb ik gekozen voor onze tagliata di tonno, een van de 
hardlopers op de kaart. Met dit gerecht probeer ik onze klanten Italië op 
hun bord te serveren. Dit door het heerlijke verse stukje tonijn met een vers 
sausje van kerstomaten, kappertjes en Taggiasche olijven. Afwerken doe ik 
met een crème van burrata, een crumble van zwarte olijven en basilicumolie. 

Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak: 
Ik ben Jawwath Hamdaoui, de chef van De Oude Post in Tessenderlo. Sinds 
november 2021 heb ik het genoegen te mogen werken voor het zeer gedreven 
ondernemerskoppel Annick Machiels en Kjell Theunis. Na een recente, grondige 
verbouwing van het inmiddels zeer bekende horecapand is er een nieuwe wind 
gaan waaien in deze vaste waarde van de Looise horeca. Brasserie De Oude 
Post is een mengeling van hippe accenten en klassieke elementen waarin de 
gasten zich thuis voelen. Dit is ook terug te zien op de lunch- en de menukaart; 
hierop staan traditionele smaken en gerechten centraal die we op een verassende 
en eigentijdse wijze presenteren. Op de vaste kaart vind je vooral klassiekers als 
croques, pasta en steak. Daarnaast vind je hippe salades met nadruk op versheid 
en originaliteit. In de seizoenssuggesties en themagerechten gaan we dan weer 
de wereldse toer op. Alle gerechten, zowel klassiek als seizoen worden met 
uiterste zorg bereid door ons topteam in de keuken. Trendy, fancy en healthy zijn 
de keywords. Ik durf te zeggen dat we al zeer sterk gegroeid zijn. Bij de opening 
een 2-tal jaar geleden is de keuken gestart met een instapkaart die meer basic 
was tegenover wat we de dag van vandaag brengen. Ik ben er echt fier op. De 
flow en de samenhang van de collega’s in de keuken zitten echt perfect. De zaak 
biedt plaats aan 85 personen en met het terras erbij zijn dat al ruim 150. 

Signature dish:
Voor onze signature dish hebben we gekozen voor een klassieker van formaat 
en zéér populair is bij onze klanten. Een super kwalitatieve steak met verse 
huisbereide pepersaus, een kraakvers slaatje en à la minute vers gebakken 
frietgras… Heb ik ‘vers’ gezegd? Want voor de frietjes schillen we de échte 
Belgische bintjes nog met de hand. Daarna snijden we de frietjes machinaal in de 
perfecte, fijne snit en bakken we ze volgens de regels van de kunst. We serveren 
ze ‘on the side’ en je mag zoveel bijvragen als je wil. Met recht een ‘topper’.

Chef Chef 
Giordano DanielsJawwath Hamdaoui

BATTLE 7 Brasserie

Noon By Prestige - Stationsstraat 29, 3970 LeopoldsburgDe Oude Post - Stationsstraat 1, 3980 Tessenderlo 

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’.
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Fijnproeverssla 
Atlantisch 500 g 
art. 29542 nu 3,46

3.29 IJsbergsla fijn  
zakje 500 g 
art. 29543 nu 2,09

1.99

Platte peterselie 
bussel 
art. 29583 nu 1,15

1.09 Basilicum  
geknipt 200 g 
art. 31643 nu 4,52

4.29

Zoete punt paprika  
2 stuks 
art. 36870 nu 1,84

1.75

Ananas zoet 
art. 3914 nu 2,30

2.19Bosuitjes  
(ajuinpijpjes) bussel 
art. 3954 nu 0,62

0.59

Romeinse sla 
art. 39936 nu 1,46

1.39

Koriander  
schaal 50 g 
art. 41316 nu 1,74

1.65

Paprika mix  
ring 500 g 
art. 47208 nu 3,32

3.15Tomaat AA los 
Tomabel 70+ 
art. 3991 nu 1,78

1.69
/KG

Granaatappel
art. 68730 nu 1,46

1.39
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Augurken  
10 liter 50/60 - Uyttewaal 
art. 12702 van 16,20 nu 13,00

12.35

Paprikasalade 
2650 ml glas - Uyttewaal 
art. 8982 van 10,52 nu 8,58

8.15

Ajuinschijven 
voorgebakken  
2,5 kg - Ardo 
art. 13977 van 8,50 nu 6,94

6.59

Sperziebonen  
extra fijn 2,5 kg - Ardo 
art. 55702 van 4,83 nu 4,47

4.25

Quinoa groentepan  
1 kg - Ardo 
art. 58560 van 5,38 nu 4,62

4.39Welness mix  
2,5 kg - Ardo 
art. 61804 van 5,17 nu 4,58

4.35

Ajuintjes cocktail  
zoetzuur 2650 ml glas - Uyttewaal 
art. 12753 van 8,04 nu 6,30

5.99Pickles  
3 liter glas - Uyttewaal 
art. 1424 van 8,67 nu 7,36

6.99

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

5.95Gegrilde paprika 
rood/geel 1 kg - Bonduelle 
art. 63953 van 6,54 nu 5,53

5.25

Met de gegrilde groenten van  
Bonduelle serveer je de unieke 
smaak van de mediterraanse  
keuken! 

Onze unieke grillmethode zorgt 
voor een authentieke grillsmaak. 
Doordat wij elk stukje groenten 
los invriezen is het gemakkelijk 
te portioneren en heeft u geen 
vochtverlies bij het ontdooien 
van de groenten. Ideaal voor 
ovenschotels, op een pizza of als 
smaakvol bijgerecht. 

Augurken dill chips 
2,65 liter - Qalita  
art. 27033 van 4,52 nu 3,95

3.75
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Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Ik ben Dusty Moors, 37 jaar en al 19 jaar 
samen met mijn vrouw Stéphanie. 
We hebben een dochter (Amelie) van 
bijna 12 en een zoon (Mathias) van 7. 
In bijberoep baat ik al zo’n 5 jaar een 
frietwagen uit. Daarvoor heb ik 8 jaar 
lang een eigen zaak gerund. Toen er 
uit onverwachte hoek iemand kwam 
aankloppen of ik mijn zaak niet verkocht 
ben ik daar uiteindelijk op ingegaan. Ik 
was toen al klant bij Van Zon met mijn 
frietwagens. In 2020 ben ik begonnen bij 
Van Zon als parttime chauffeur maar al 
snel ondervond ik dat ik nood had aan 
een grotere uitdaging binnen het bedrijf. 
Via mijn contacten als zelfstandige kreeg 
ik een mooi aanbod waar ik best voor 
open stond. Maar Marion Van Zon kwam 
met een voorstel dat voor mij een nóg 
grotere uitdaging was. Deze heb ik met 
beide handen aangegrepen.  

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik verzorg de complete transportplanning 
voor het distributiecentrum in Lommel. 
Ik zorg ervoor dat alle camions in 
hun desbetreffende regio’s hun 
dagelijkse toer op de meest efficiënte 
manier kunnen rijden. Tevens ben ik 
verantwoordelijk voor de chauffeurs en 
het volledige wagenpark. Daarnaast  
werk ik ook nauw samen met de 
besteldienst en onze accountmanagers
om de  aanvragen van de klanten te 
behandelen. 

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Ik werk sinds 13 januari 2020 bij 
Van Zon. Onze salesmanager Bjorn 
Vankerkom kwam destijds met de vraag 
of ik niet bij Van Zon wilde komen werken 
als C chauffeur. Hij wist dat ik een C 
rijbewijs had en ik dacht ‘ja, waarom 
niet?’. Na de overname van mijn zaak 
leek me dit een interessante wending, 
want van heel druk naar niks in de week 
leek mij ook geen optie. Ik ben er toen 
op in gegaan en ik heb er tot nu toe nog 
lang geen spijt van.
 
Wat vind je fijn aan je job?
Geen dag is hetzelfde, ik krijg een kick 
als iedere dag een andere dag is. Ik heb 
een brede waaier aan taken wat mijn 
job heel gevarieerd en boeiend maakt. 
De ene dag ben ik bezig met routes te 
analyseren om efficiënter te rijden, de 
andere dag ben ik een toestel aan het 
inbouwen in één van onze voertuigen. 
Binnenkort gaan we met een nieuw 
planningssysteem werken waar ik heel 
nauw bij betrokken ben en ook mijn 
ideeën heb op mogen loslaten. Hier kijk 
ik heel erg naar uit.  

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Doe wat je graag doet. Dan loopt alles 
zoveel gemakkelijker. Stel je positief op. 
Dan trek je positiviteit aan.

we are zonnetjes

Dusty Moors 
Transportplanning Hoofdzetel Lommel

Cuisin’easy, developed by chefs for chefs.
Deze kant en klare salades moeten enkel nog worden
ontdooid en zijn dan klaar voor gebruik. Zo simpel is het: 
- Vriesvers: het alternatief voor verse salades.
- Premium: een hogere dimensie aan uw menu.
- Eenvoudige bereiding: enkel ontdooien.
- Duurzaam: geen verspilling.
- Tijdwinst: alle producten zijn ‘ready-to-serve’.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!  

Cuisin’easy  
bella ciao  
1,25 kg - D’Arta 
art. 73351 van 8,10 nu 7,63

7.25
Cuisin’easy 
green valley  
1,25 kg - D’Arta 
art. 73352 van 6,51 nu 6,05

5.75

Cuisin’easy  
indian summer  
1,25 kg - D’Arta 
art. 73353 van 7,55 nu 7,11

6.75
Cuisin’easy 
spartacus  
1,25 kg - D’Arta 
art. 73354 van 7,98 nu 7,32

6.95

Cuisin’easy  
sultan of swing  
1,25 kg - D’Arta 
art. 73355 van 7,51 nu 7,11

6.75
Cuisin’easy  
sunny vibes  
1,25 kg - D’Arta 
art. 73356 van 6,32 nu 6,05

5.75
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MEDITERRAANSE NAZOMER
Culinaire inspiratie

• 4 st burrata Galbani (64777)
• 24 kerstomaatjes (3995)
• 2 perssinaasappels (39612)
• 50 g hazelnoten (37526)
• 2 handen vol veldsla (36876)
• 6 vijgen (66340)
• basilicum (4007)
• basilicum vinaigrette Hellmann’s (32143)

Ingrediënten (4 personen)

1 Maak een gemengde salade met halve 
kerstomaatjes, grof gehakte hazelnoten, 
veldsla, verse vijgen en sinaasappelpartjes. 
2 Maak de salade aan met de Hellmann’s 
Basilicum vinaigrette. 3 Plaats een burrata in 
het midden van de salade. Breng op smaak 
met peper van de molen, fleur de sel en 
olijfolie. 4 Werk af met basilicum blaadjes. 

Bereiding

SALADE BURRATA 

• 600 g rigatone vers Altoni (65011)
• 20 st Crusty chicken strips Ovi (65232)
• 4 el pijnboompitjes (roosteren) (51555)
• 20 krullen Parmezaanse kaas (66864)
• Hellmann’s dressing caesar (25590)
• 1 romeinse sla (39936)
• 2 avocado’s (55972)
• ½ rode ajuin (3955)
• 20 mix kerstomaatjes (64101)
• croutons (2170)

Ingrediënten (4 personen)

1 Kook de rigatone nature al dente in gezouten 
water. Koel af onder koud stromend water.  
2 Rooster de pijnboompitjes in een droge pan 
op een matig vuur. 3 Was de sla en snij hem 
in grove stukken. 4 Snij de rode ajuin in mooie 
ringetjes. 5 Snij de avocado in blokjes van 2 
cm. 6 Was en snij de kerstomaatjes in 2. 7 Bak 
de chicken strips mooi krokant. 8 Stel de pasta 
samen. Meng in een grote kom de saus onder 
de pasta en voeg alle garnituren toe.  

Bereiding

KOUDE 

CAERSAR PASTA
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• 12 tortellini gigante ricotta en spinazie Altoni (41688)
• 800 ml tomaat mascarponesaus Altoni (52136)
• 1.5 venkel (53340)
• 200 ml Brise de France sauvignon blanc (31434)
• 200 ml groentebouillon (op basis van de geconcentreerde 

groentebouillon van Knorr (51974))
• 12 groene asperges (5881)
• basilicum(4007)
• pecorino Toscane (72721)

Ingrediënten (4 personen)

1 Snij de venkel in dikke schijven. Plaats ze in een ovenschaal en zet 
ze net onder met een scheutje witte wijn en groentebouillon. 2 Leg 
hier en daar een blokje boter en kruid met peper en zout en dek af 
met aluminiumfolie. 3 Braiseer de venkel in een oven van 190°C tot ze 
mooi gaar zijn. 4 Snij de groene asperges in schuine stukjes en bak 
ze in olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. 5 Kook de tortellini 
al dente en warm de tomaat mascarponesaus op. 6 Dresseer het 
bord naar wens of zoals op de foto. 7 Werk af met verse basilicum en 
pecorino.

Bereiding

MEDITERRAANSE NAZOMER
Culinaire inspiratie

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

TORTELLINI GIGANTE RICOTTA EN SPINAZIE

TOMAAT MASCARPONE SAUS | VENKEL
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MEDITERRAANSE NAZOMER
Culinaire inspiratie

• 600 g Moroccan couscous (52563)
• 800 CMS lamsbout Texel zonder been (56866)
• 200 g kikkererwten (59823)
• 1.5 l tomatino Knorr (23015)
• 1 l lamsbouillon (op basis van de lams glace Maître Cuisine)
• 1 l groentebouillon (op basis van de geconcentreerde 

groentebouillon van Knorr (51974))
• 2 wortelen (4005)
• 2 ajuinen (35313)
• 2 zoete aardappel (37532)
• 1 courgette (3968)
• enkele takken koriander (41316)
• enkele blaadjes munt (41233)
• pijpajuin (3954)
• 1 kl gemalen komijn (6399)
• 1 kl gemalen koriander (7414)
• 1 kl kurkuma (38264)
• 2.5 cm verse gember (32266)
• 5 looktenen vers (53343)
• 1 kl ras el hanout (52565)

Ingrediënten (4 personen)
1 Versnijd de lamsbouten in blokjes van 3 cm. Kruid 
ze voldoende met peper en zout en bak ze aan in 
olijfolie. 2 Voeg honing toe en laat het vlees lichtjes 
karamelliseren. Haal ze uit de pan en hou ze even 
apart. 3 Versnijd de wortelen, de zoete aardappel en 
de ajuinen en bak ze in olijfolie in dezelfde pan. Kruid 
alles goed af met peper, zout, komijn en kurkuma.  
4 Voeg het vlees terug toe en bevochtig met 
lamsbouillon en tomatino. 5 Voeg geraspte gember 
en enkele hele looktenen toe aan de bereiding. Laat 
rustig sudderen tot het vlees gaar is. 6 Bereid de 
couscous met groentebouillon op smaak gebracht 
met kurkuma en ras el hanout. 7 Snij de zeste van de 
gekonfijte citroen in zeer fijne julienne en voeg deze 
toe aan de couscous. 8 Voeg de kikkererwten en 
courgette toe aan de stoverij en laat alles nog eens 
goed doorwarmen. 9 Serveer met munt en koriander.  

Bereiding

MAROKKAANSE COUSCOUS | LAMSBOUT 
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MEDITERRAANSE NAZOMER
Culinaire inspiratie

• 500 g paella rijst (50103)
• 1.5 l groentebouillon (geconcentreerde 

groentebouillon van Knorr (51974)) 
• 200 ml witte wijn (31434)
• 1 g saffraandraadjes (21949)
• 1 kl gerookte paprika poeder (59094)
• 1 kl lookpoeder (9799)
• 2 ajuinen (35313)
• 200 g paprika strips 3 mix gemengd (1995)
• 150 g erwtjes diepvries (2428)
• 250 g inktvis tubes (57981)
• 500 g mosselen (59318)
• 250 g vongole (64485)
• 8 st gamba’s 16/20 (57939)
• 1 kl curry poeder (9786)
• 2 citroenen (68626)
• ½ busseltje platte peterselie (29583)

Ingrediënten (4 personen)

1 Gaar de mosseltjes kort in een kookpotje met een scheut witte wijn, peper, zout 
en lookpoeder. Zet als de schelpjes open gaan het vuur uit en hou ze opzij. 2 Bak 
de gamba’s aan beide kanten heel kort aan in olijfolie. Breng ze op smaak met 
peper, zout, currypoeder en paprikapoeder. Schep ze uit de pan en hou ze nog 
even opzij. 3 Snij de inktvistubes in ringetjes en bak ze eveneens in de olie van 
dezelfde pan tot ze een mooi goudbruin randje krijgen. Haal ze uit de pan en hou 
ook deze opzij om later terug toe te voegen. 4 Snij de ajuinen in halve ringetjes 
en fruit ze aan in olijfolie samen met de paprika strips. Voeg de gerookte 
paprikapoeder en de saffraan toe. 5 Strooi de paellarijst in de pan en roer het 
geheel los. Stoof de rijst gedurende een paar minuten. Nu is de rijst klaar om 
vocht op te slorpen. 6 Voeg nu ¾ van de groentebouillon toe en laat 20 minuutjes 
sudderen. Check af en toe de garing van de rijst. Indien nodig kan je nog wat 
bouillon toevoegen. 7 Voeg de diepvries erwtjes en de vongole toe, samen met 
de mosseltjes, de gamba’s en de inktvisringen. 8 Laat nog enkele minuutjes 
sudderen en accentueer het gerecht met een beetje zeste van citroen. 9 Werk de 
schotel af met enkele stukken citroen en platte peterselie.

Bereiding

PAELLA MET ZEEVRUCHTEN 

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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SUPER
DEAL!

Medaglioni burrata 
en zongedroogde tomaat  

1 kg - Altoni  
art. 71867 van 17,49 nu 13,63

12.95 Lasagna bolognaise 
alle crema 
2,4 kg - Altoni 
art. 53742 van 22,88 nu 19,10

18.15

Paccheri  
vers 1 kg  
Altoni inspired by Peppe 
art. 67801 van 7,55 nu 6,58

6.25

Mafaldine  
vers 1 kg  
Altoni inspired by Peppe 
art. 67803 van 7,55 nu 6,58

6.25

Lasagna bolognaise  
500 g - Delimeal 
art. 11129 van 4,92 nu 3,95

3.75

Lasagna geitenkaas 
500 g - Delimeal 
art. 54465 van 6,05 nu 5,00

4.75
Lasagna 
met linzen en quorn 
500 g - Delimeal 
art. 72310 van 5,19 nu 4,26

4.05

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

8.19
Spaghetti fijn 
kookbestendig 5 kg  
Anco Professional 
art. 1860 van 14,33 nu 12,62

11.99

Pasta 
vers 1 kg - Altoni inspired by Peppe 

6.25
van 7,55 nu 6,58

Paccheri  
art. 67801

Bigoli 
art. 67802

Mafaldine 
art. 67803

Fusilloni  
art. 67501

Spekblokjes  
1 kg - Selecta 

7.99

Gerookt  
art. 7265 van 10,51

Gezouten 
art. 8017 van 10,68

nu 8,41

Lasagna  
met fijne groenten  
500 g - Delimeal 
art. 21405 van 5,34 nu 4,37

4.15

vers
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6.25

6.25

Pic–nic schouderham 
voorgesneden 1 kg - Selecta 
art. 17434 van 9,96 nu 7,99

7.59 Pepperoni  
voorgesneden 1 kg 
art. 54404 van 12,13 nu 10,73

10.19

Crispy bacon 
spekblokjes  
500 g 
art. 56557 van 9,21 nu 8,20

7.79
Gekookte hoeveham  
superieur  
voorgesneden 500 g 
art. 56558 van 6,87 nu 6,20

5.89

Feta kaasblokjes 
in kruidenolie 1,4 kg 
art. 60471 van 10,63 nu 9,46

8.99

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

4.59

Tapadoro  
groene olijven knoflook 
kaasblokjes - croc sec 270 g 
art. 71112 van 6,32 nu 5,57

5.29

Crispy bacon 
voorgesneden 50 g 
art. 71115 van 2,80 nu 2,52

2.39

Pecorino  
Toscane dop 150 g - Ambrosi 
art. 72721 van 4,28 nu 3,78

3.59 Gorgonzola dolce 
tray 150 g - Ambrosi 
art. 72722 van 2,64 nu 2,31

2.19

Creamy delight 
natuur 1,5 kg - Rama 
art. 69589 van 18,36 nu 16,20

15.39 Creamy delight 
fijne kruiden 1,5 kg - Rama 
art. 69590 van 20,84 nu 18,41

17.49
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SUPER
DEAL!

Mozzarella 
zakje 125 g - Galbani     
art. 7296 van 1,33 nu 1,04

0.99

Burrata 
150 g - Galbani 

art. 64777 van 3,46 nu 3,15

2.99

Mozzarella di bufala  
125 g - Galbani 
art. 56005 van 2,75 nu 2,41

2.29 Feta  
400 g - Greco
art. 64159 van 5,01 nu 4,58

4.35

Feta  
± 2 kg - Greco
art. 64341 van 13,15 nu 12,16

11.55
/KG

Kaasschijven  
Gouda jong  
20 stuks 500 g - Vergeer 
art. 2243 van 5,15 nu 4,62

4.39

• 100 g tortillachips
• 80 g gehaktsalsa saus
• 5/6 jalopeños
• 50 g kasarella tuinkruiden/  

chili (73568)
• 40 g zure room

Ingrediënten 2 pers. 
1 Doe de tortillachips in een ovenbestendig 
schaaltje. 2 Verdeel de gehaktsalsa saus 
over de chips. 3 Doe de jalopeños op de 
salsasaus en bestrooi met Kasarella Chili/
Tuinkruiden. 4 Zet het bakje 3 à 4 minuten in 
een voorverwarmde oven op 180 graden.  
5 Top af met zure room.

Bereiding

NACHO’S MET KASARELLA CHILI/TUINKRUIDEN

Kasarella  
tuinkruiden/
chili rasp  
1 kg - Vergeer 
art. 73568 van 10,79 

nu 10,16

9.65
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Breydelhamsalade  
1 kg - Hamal 
art. 39045 van 13,59 nu 11,88

11.29 Halloweensalade 
2 kg - Hamal 
art. 59339 van 23,54 nu 20,26

19.25
Gebakken ham  
in BBQ saus 
1 kg - Hamal 
art. 71073 van 12,01 nu 10,52

9.99

Pita salade  
1 kg - Hamal 
art. 7507 van 11,21 nu 9,25

8.79

Kip curry salade  
1 kg - Van Zon 
art. 7863 van 8,93 nu 7,32

6.95Vleessalade  
1 kg - Van Zon 
art. 8045 van 8,38 nu 6,26

5.95 Surimi salade 
1 kg - Van Zon 
art. 8578 van 10,45 nu 7,32

6.95

Pesto verde spread  
800 g - Gran’tapas 
art. 58280 van 12,84 nu 11,21

10.65Houmous original 
800 g - Gran’tapas 
art. 63115 van 6,95 nu 6,05

5.75

Chocopasta Nutella  
3 kg 
art. 49612 van 22,07 nu 16,79

15.95 Chocopasta Nutella  
64 x 25 g 
art. 59683 van 31,58 nu 27,32

25.95
Porties konfituur  
assortiment 100 x 25 g 
Gourmet 
art. 9866 van 17,56 nu 15,74

14.95
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SUPER
DEAL!

Half stokbrood wit 
breed 27 cm 40 x 170 g  

Pastridor 1547     
art. 6826 van 17,46 nu 13,42

12.75

Frans stokbrood
breed 57 cm 20 x 320 g 

Pastridor 1559

art. 13386 van 17,02 nu 13,25

12.59

Grissini classic  
35 x 12 g horeca 
art. 53507 van 3,41 nu 3,04

2.89 Grissini pesto 
Artisanaal 800 g - DV Foods 
art. 51658 van 13,39 nu 11,95

11.35

Apero sticks pesto  
artisanaal 1 kg - DV Foods 
art. 52727 van 13,01 nu 11,53

10.95 Beschuiten 
156 x 2 stuks - Soubry 
art. 72246 van 24,27 nu 21,00

19.95

Tosti royal  
24 x 95 g - Topking 
art. 574 van 26,60 nu 24,16

22.95 Waldkorn tosti  
24 stuks - Topking 
art. 59329 van 29,18 nu 27,53

26.15

Tosti deluxe  
12 stuks - Topking 
art. 60228 van 17,17 nu 15,53

14.75 Tosti bolognese  
20 x 120 g - Topking 
art. 73538 van 26,91 nu 22,89

21.75

nieuw

Per 2 verpakt
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Worstenbroodje kip  
45 stuks - Dauphine 4312 
art. 41145 van 45,91 nu 36,79

34.95 Maizena maiszetmeel  
5 kg - Soubry 
art. 14429 van 10,92 nu 9,84

9.35 Zelfrijzend bakmeel  
5 kg - Soubry 
art. 14580 van 12,09 nu 10,79

10.25

Muffin  
straciatella dubbel  
20 x 105 g - Beldessert
art. 58299 van 23,01 nu 20,16

19.15
Muffin  
speculaas caramel  
20 x 105 g - Beldessert  
art. 58300 van 23,15 nu 20,16

19.15
Muffin  
triple chocolade 
20 x 105 g - Beldessert  
art. 58346 van 23,01 nu 20,16

19.15

Muffin nutella  
20 x 105 g - Beldessert 
art. 63050 van 24,93 nu 21,84

20.75 Appelstrudel  
10 x 100 g - Ter Vesten Ovi 
art. 54435 van 8,00 nu 6,73

6.39
Petits fours  
assortiment  
52 x 20 g - Poppies 
art. 54397 van 15,25 nu 12,83

12.19

Mini brownies  
96 x 13 g - Poppies 
art. 55169 van 10,34 nu 8,73

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

12.99 Mini citroen cake 
120 x 18 g - Poppies
art. 73015 van 21,41 nu 17,88

16.99
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Snickers 
ice cream bar
24 x 66 g 
art. 70051 van 27,51 nu 24,05

22.85Mars ice cream bar
24 x 61 g 
art. 70052 van 27,51 nu 24,05

22.85

Bounty  
ice cream bar
24 x 52 g 
art. 70054 van 27,51 nu 24,05

22.85 M&M’s peanut  
ice stick 25 x 62 g 
art. 70055 van 31,90 nu 28,26

26.85

Speculoos topping  
1 kg - Lotus 
art. 64482 van 9,63 nu 8,89

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

41.65

Milka Moments 
mix 1 kg 

art. 73625 nu 12,84 

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 6.10 per doos 

IJspralines M&M’s 
9 stuks 

5.35

Gezouten 
caramel 
art. 73305

Peanut 
art. 73306

 van 6,48 nu 5,63

Twix ice cream bar 
24 x 40 g 
art. 70053 van 23,67 nu 20,89

19.85

gratis WinForLife

330 + 50 stuks

Herfstbox  
koekjesmix  
art. 73566 van 53,45 nu 47,74

45.35

Chocolade kuipjes  
à la carte 168 stuks  
DV Foods 
art. 54640 van 25,03 nu 21,53

20.45
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Java Home starterkit:  
Alles wat je nodig hebt. Met dit startpakker krijg je het:
• Het JAVA Home toestel
• Twee doosjes van elke koffiecapsule: Forte (32st), Leggero (32st), Deca (32st),  

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

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

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

Java starterskit 
home caps system 
art. 72928 van 196,00 nu 147,32

139.95

Java starterskit 
pro caps system

art. 72927 van 406,00 nu 315,74

299.95
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WIJN
v/d maand

Lupo Meraviglia’s Uno di Uno kleurt 
uw glas strogeel met groene reflecties. 
De neus wordt getrakteerd op fruitige 
aroma’s met tonen van ceder en witte 
perzik, abrikoos en appel. In de mond 
is de wijn rond en fruitig sappig met een 
evenwichtige zuurgraad.
Wijn & spijs
Als aperitief of bij mediterrane gerechten 
met vis, schaal of schelpdieren, zalm, forel 
of gebakken mosselen, vongole, zomerse 
salades, geroosterde groenten zoals 
aubergines, venkel of asperges…

Uno di Uno Vermentino 75 cl  
art. 66731 nu 7,47

Serveertemperatuur
8 á 10°C

Drinken
nu - 2025

Drinken
nu - 2026

Herkomst  
Puglia, Italië
 
Druiven  
100% Vermentino

Herkomst  
Puglia, Italië
 
Druiven  
Negroamaro, Aglianico en Primitivo

De Tre di Tre heeft een intense dieprode 
kleur. In de neus biedt de wijn geuren van 
rood fruit en confituur die versmelten met 
vanille en kruidige houttonen. De wijn rolt 
heerlijk door de mond met een geweldige 
structuur en een volfruitige afdronk en 
zachte, afgeronde taninnes.
Wijn & spijs
Gegrild rood vlees, lamsvlees, rijk gevulde 
pasta’s en ovenschotels, de betere BBQ, 
stevige kazen, kruidige gerechten uit Zuid-
Europese en Noord-Afrikaanse keukens…

Tre di Tre 75 cl
art. 64073 nu 6,97

Serveertemperatuur
16 á 18°C

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 5.92 
per fles dat is 5.51 

per fles 

Brise de France 
75 cl 

3.99

Chardonnay/Viognier 
art. 31430 van 4,84

Grenache/Syrah rosé 
art. 63708 van 4,62

Merlot/Syrah
art. 31433 van 4,70 

Muscat Medium Sweet
art. 34868 van 4,99

nu 4,20

Herkomst: 
Frankrijk
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Cuvée Cruse  
25 cl 

1.45

Chardonnay  
art. 26191

Rosé 
art. 26192

Carbernet 
Sauvignon
art. 26193

van 1,73 nu 1,53

Saint Martin  
75 cl 

4.15
van 4,87 nu 4,37

Herkomst: 
Languedoc,  
Frankrijk

Merlot
art. 51521

Syrah Rosé 
art. 51522

Baldo Vino 
1,5 liter 

4.85
van 5,51 nu 5,10

Herkomst: 
Veneto, Italië

Bianco 
art. 71842 

Rosso 
art. 71843

Eremo Delle Fate  
Falanghina 
75 cl 

Herkomst: 
Puglia, Italië

Druiven: 
100% Falanghina 
 

art. 56085 van 6,79 nu 6,05

5.75

Eremo Delle Fate  
Primitivo
75 cl

Herkomst: 
Puglia, Italië

Druiven: 
100% Primitivo
 

art. 56087 van 6,72 nu 6,05

5.75

Brise de France VDP 
25 cl 

1.55
van 1,89 nu 1,63

Herkomst: 
Frankrijk

Chardonnay/Viognier
art. 52604

Grenache/Syrah rosé
art. 52606

Merlot/Syrah
art. 52605

Chardonnay
art. 51520

van 5,01 nu 4,47

4.25
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Cava MVSA Ice 
75 cl
art. 70794 nu 10,40

Cava MVSA 
Peacock Brut  
Limited Edition 70 cl 
art. 71687 nu 9,36

6 HALEN
5 BETALEN

6 HALEN
5 BETALEN

dat is 8.23 per fles 

dat is 7.41 per fles 

=

=

MVSA Ice beker
art. 73611 nu gratis

MVSA Peacock paraplu 
art. 73612 nu gratis

2x

De mooie nazomerdagen komen eraan.  
De temperaturen kunnen nog oplopen en de 
zoektocht naar verkoeling begint. 
 
Geen betere gelegenheid om naar de MVSA 
ICE te grijpen. Met zijn romige structuur, 
sprankelend karakter en serveerwijze 
on-the-rocks bezit hij dan ook alles om zelfs 
op de warmste dagen in stijl te genieten. 
 
SERVEERTIP: De verfrissende MVSA ICE 
komt volledig tot zijn recht wanneer hij  
on-the-rocks wordt geserveerd.
Voor een extra touch garneer je hem met: 
enkele schijfjes grapefruit en een takje 
rozemarijn, een klassieker maar eentje die 
voor een verrassend lekkere smaak zorgt.
Gebruik daarnaast garnituren als 
muntblaadjes, limoen, aardbeien of ander 
(bevroren) rood fruit om de verschillende 
smaken en aroma’s nog meer in de verf te 
zetten. Of ga meteen all-in en vries kleine 
stukjes garnituur in, in een ijsblokvorm naar 
keuze.
Zo wordt de nazomer gegarandeerd fris, 
fruitig en icelicious.

MVSA Cava heeft een exclusieve fashion 
sleeve. De meest populaire smaak (brut - 
fruitig, harmonieus met een licht zuurtje) is 
omhuld door de schoonheid en elegantie van 
de pauw. 
Een prachtige fles met een belangrijke 
boodschap. Geen opgerold briefje, maar wel 
een oproep om je innerlijke pauw vrij te laten. 
Echte schoonheid schuilt in zelfexpressie.
Laat zien wie je bent en durf daarvoor de 
nodige ruimte in te nemen, want iedereen 
mag gezien en móét gevierd worden.
2022 draait meer dan ooit om mensen. Om 
iedereen die we gemist hebben. Niet alleen 
familie en vrienden, maar ook onszelf. De 
persoon die ernaar hunkert om te dansen, 
zij die graag diepe gesprekken voert tot het 
holst van de nacht, degene die altijd klaar is 
voor een feestje, de persoon die brandt van 
passie... kortom: innerlijke muzen die we (te) 
lang hebben onderdrukt. Hoog tijd om nog 
te genieten van de laatste zomerdagen en 
verder uit te breken… 

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

Whispering Angel 
Rosé 75 cl 
art. 66529 van 20,42 nu 18,62

17.69

Garden Spritz  
75 cl - Moët Chandon 
art. 69976 van 18,24 nu 16,83

15.99

De meest glamoureuze rosé ter wereld.
Fris, glanzend en zijdeachtig.

Château d’Esclans Whispering Angel 
2021 is voorbestemd om de rosé van de 
zomer van 2022 te worden.

Een assemblage van Grenache, 
Cinsault, Syrah en Vermentino van 
voornamelijk oude wijnstokken uit  
La Motte, Provence.

G
R

ATIS
G

R
ATIS  

G
R

ATIS
G

R
ATIS  
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Limoncello  
30% 1 liter - Villa Massa 
art. 53486 van 28,49 nu 23,32

22.15

Hendrick’s  
Neptunia Gin  
43,4% 70 cl 
art. 72726 van 40,30 nu 36,31

34.49

Don Pepé likeur 
70 cl - Bongiorno
art. 62602 van 17,73 nu 15,00

14.25

Gin Mare Capri 
70 cl 
art. 71513 van 44,08 nu 40,89

38.85

Jenever 
premium gin-ever 
38° 50 cl - Fryns 
art. 70981 van 18,73 nu 14,47

13.75

Porto Alegre 
75 cl 19%

van 7,60 nu 6,73

6.39

Herkomst: 
Portugal

White
art. 26296

Tawny  
art. 26295

42 43FOLDER - september FOLDER - september



+ =

Fuze Tea 
black tea peach hibiscus  
6 x 4 x 33 cl sleek blik 
art. 70392 nu 20,12 

Fuze Tea 
black tea sparkling 
6 x 4 x 33 cl sleek blik 
art. 70390 nu 19,89

2x 1x

Fuze Tea 
green tea mango kamille 
6 x 4 x 33 cl sleek blik 
art. 70391 nu gratis

Coca-Cola  
24 x 50 cl pet 

art. 2640 nu 29,19

Coca-Cola zero  
24 x 50 cl pet 

art. 23906 nu 29,19

5 HALEN
4 BETALEN

5 HALEN
4 BETALEN

dat is 22.18 per pak 

Aquarius  
Green Splash  
6 x 4 x 50 cl pet 
art. 32165 van 38,53 nu 29,74

28.25
Aquarius  
Red Peach  
6 x 4 x 50 cl pet 
art. 46804 van 38,53 nu 29,74

28.25

Aquarius Orange 
6 x 4 x 50 cl pet 
art. 46805 van 38,53 nu 29,74

28.25

Aquarius Lemon  
6 x 4 x 50 cl pet 
art. 47152 van 38,53 nu 29,74

28.25

Aquarius  
Isotonic Blue  
6 x 4 x 50 cl pet
art. 63724 van 38,53 nu 29,74

28.25

dat is 22.18 per pak 

G
R

ATIS
G

R
ATIS  
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Tropico Original  
4 x 6 x 33 cl blik 
art. 64075 van 15,54 nu 12,89

12.25

SUPER
DEAL!

Spa reine   
24 x 50 cl pet  

art. 2669 van 13,06 nu 10,52

9.99

Spa reine  
6 x 1,5 liter pet 
art. 2673 van 6,45 nu 5,25

4.99 Spa bruis  
6 x 1,5 liter pet
art. 3873 van 7,42 nu 6,31

5.99

Gini lemon  
4 x 6 x 33 cl sleek blik 
art. 2646 van 17,21 nu 16,58

15.75 Schweppes agrum  
24 x 33 cl sleek blik 
art. 4346 van 17,24 nu 16,58

15.75

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

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

2.09

Mountain  
Dew Original  
4 x 6 x 50 cl pet 
art. 54693 van 39,03 nu 30,47

28.95

Looza  
4 x 6 x 33 cl pet 

25.59

Orange  
art. 64811 van 31,04

Ace  
art. 64317 van 32,28

Appel kers 
art. 64818 van 32,48

nu 26,94
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+ =

Chips paprika  
20 x 40 g - Lays 
art. 24883 nu 11,50

Chips pickles  
20 x 40 g - Lays 
art. 30173 nu 11,50

2x 2x

Chips naturel  
20 x 40 g - Lays 
art. 24865 nu gratis

=

Chips paprika  
175 g - Lays 
art. 63152 nu 2,38

3x

Chips naturel  
175 g - Lays 

art. 63155 nu gratis

Chafing dish  
rvs r/h gn 1/1 fiora - Hendi 
art. 16483 van 67,50 nu 52,58

49.95Brandpasta blikje 
200 g 3 uur 
art. 51640 van 1,18 nu 1,00

0.95

Brander voor 
crème brûlée
185 x 65 x h 100 mm 
Hendi 
art. 68563 van 19,95 nu 16,37

15.55

GRATIS Chips naturel 40 g Lays bij aankoop van
2x Pickles 40 g en 2x Paprika 40 g

GRATIS Chips naturel 175 g Lays bij 
aankoop van 3x Paprika 175 g

G
R

ATIS
G

R
ATIS  

G
R

ATIS
G

R
ATIS  
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Grill Fornetto regular  
3 tangs - Milan Toast 
art. 48842 van 215,93 nu 174,68

165.95

Grill Fornetto
large  
9 tangs 3 etages
Milan Toast 
art. 48843 van 323,89 nu 258,89

245.95

Grill Fornetto 
medium  
6 tangs 2 etages 
Milan Toast 
art. 48861 van 291,12 nu 237,84

225.95

Tang  
1 stuk - Milan toast 
art. 58789 van 33,00 nu 24,16

22.95

Gasbus 
butaan  
universele vulling 
227 g - Hendi 
art. 58473 van 2,44 

nu 2,05

1.95

Koksbrander set  
gasbus 227 g - Hendi 
art. 71066 van 22,95 nu 18,89

17.95
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Schaal met deksel zwart  
34 x 25 x 4 cm - 5 stuks 
art. 48617 van 6,80 nu 5,53

5.25

Bamboe papier bak  
500 ml - ½ kg - 25 stuks 
art. 68165 van 6,92 nu 6,16

5.85 Bamboe papier bak  
750 ml - ¾ kg - 25 stuks 
art. 68166 van 7,52 nu 6,68

6.35 Bamboe papier bak  
1 liter - 1 kg - 25 stuks 
art. 68167 van 8,06 nu 7,11

6.75

Deksel PP voor 
bamboe papier bak  
25 stuks 
art. 68168 van 4,27 nu 3,74

3.55

Deksel pet voor  
bamboe papier cup  
50 stuks 
art. 70984 van 2,15 nu 1,95

1.85Bamboe papier cup  
250 ml - 50 stuks 
art. 70987 van 7,60 nu 6,89

6.55Bamboe papier cup  
150 ml - 50 stuks 
art. 70988 van 7,18 nu 6,47

6.15

Kartonnen  
vouwdoos  
350 x 250 x 250 mm  
25 stuks 
art. 66695 van 18,26 nu 14,73

13.99
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Take-away inspiratie

• 180 g lamsgehakt (56899)
• 1 kl look stukjes Bresc (45562)
• enkele takken koriander (41316)
• 2 merguez worstjes (34776)
• 2 kipsouflaki (39913)
• 2 varkens souflaki (35120)
• kippenkruiden (3127)
• 6 calamari friti (57897)
• 6 scampi black tiger gepeld 13/15 (57887)
• 30 g look boter (13470)
• 50 g houmous (63115)

Ingrediënten (2 personen)

GRIEKSE MEZZE TAKE AWAY

Bereiding

• 50 g tamara (38931)
• 50 g tzatziki (20460)
• 100g feta blok (64159)
• 100 g manouri kaas (56042)
• olijfolie Grieks (56033)
• oregano (3138)
• 50 g looksaus Vandemoortele (8740)
• 50 g tartaar Hamal (33349)
• 6 st wijnbladeren met rijst (37430)
• 150 g kritharaki pasta (23511)
• pijpajuin (3954)

• 100 g Griekse reuze witte bonen (37445)
• 50 g zwarte olijven (6276)
• 180 g witte koolsalade (31732)
• 2 trostomaten (35419)
• 1 komkommer (3974)
• 1 rode ajuin (3955)
• platte peterselie (29583)
• waterkers (3998)
• atsina cress (41250)
• vene cress (59530)

1 Meng het lamsgehakt met lookstukjes en fijngesneden verse koriander. Breng op smaak met peper en zout en rol balletjes van ongeveer 
30g per stuk. 2 Pel de scampi’s en bak ze krachtig in olijfolie, kruidt ze met peper en zout en voeg de kruidenboter eraan toe. 3 Bak de 
souflakis en kruidt ze met kippenkruiden en oregano. 4 Bak de mergueze worstjes tot ze mooi krokant zijn. 5 Grill de manourikaas, breng 
op smaak met peper en zout en besprenkel met Griekse olijfolie. 6 Kook de kritharaki pasta al dente in gezouten water. Voeg de zwarte 
olijven, witte bonen en pijpajuin toe. Breng op smaak met peper, zout en Griekse olijfolie. Plaats de wijnbladeren met rijst er bovenop.  
7 Snij de feta in mooie dikke plakken, besprenkel met olijfolie en breng op smaak met zeezout en gedroogde oregano. 8 Snij de tomaten 
in 8 en de komkommer in halve schijfjes. Voeg er in ringen gesneden rode ajuin aan toe. Kruidt met peper en zout en voeg gesneden 
pijpajuin, een scheut olijfolie en enkele druppels witte wijn azijn toe. 9 Bak de calamares in olie van 170 °C.  
10 Verdeel alle sauzen en spreads in potjes. 11 Verpak alles in potjes en schaaltjes voor een vlotte take away.
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Industriële 
reiniger  
10 liter - Vigor 
art. 118 van 31,03  

nu 21,74

20.65

Fresh force  
5 liter - Vigor 
art. 54229 van 25,47 

nu 17,99

17.09

G
R

AT
IS
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Professioneel schoonmaakpakket

art. 65949 nu gratis 

GRATIS 
Professioneel 
schoonmaakpakket 
bij aankoop van  
2x vloerreiniger  
extra krachtig en  
2x allesreiniger 
citroen eco

Inhoud van het professioneel 
schoonmaakpakket: 
2 stelen, 1 veegborstel, 1 vloerwisser 
en 2 microvezeldoeken carbon

2X 2X

=

Vloerreiniger extra krachtig geparfumeerd  
5 liter - Dipp 04
art. 32968 van 21,21

+

Allesreiniger citroen eco 
5 liter - DIPP 05
art. 32970 nu 15,05 
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Cif creme regular 
750 ml 

art. 44003 nu 3,80

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.81 per bus 

Theelichtjes  
120 stuks 6 h karton - Spaas 
art. 1246 van 12,57 nu 10,52

9.99

G
R

AT
IS
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R
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Cif creme lemon 
750 ml 

art. 44004 nu 3,80

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 1.81 per bus 

Cif professional  
glasreiniger & interieur  

750 ml 
art. 7926 nu 6,40

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 3.04 per bus 

Terrace light enlight  
6 stuks - Spaas 

7.35

Transparant
art. 72676

Amber 
art. 72684

Rood
art. 72675

van 9,22 nu 7,74
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Aanbiedingen geldig zolang de voorraad 
strekt. Prijzen zijn excl. BTW - Drukfouten 
voorbehouden. Deze promoties zijn niet 
cumuleerbaar met andere acties. 

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

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

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

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

Prijsnotering

van 12,25 nu 10,00
9.50

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

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

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


