
Take-away desserts

Plukbroden met seizoenskazen

Heerlijke herfst
Hier word je wild van!

OktoberPROMOFOLDER - Geldig van maandag 10  t.e.m. zondag 30 oktober 2022



Culinaire inspiratie

HAZENFILET | RAVIOLONI VAN BOSPADDENSTOEL 

CRÈME VAN KASTANJE | BIMI | BLADSPINAZIE  

JUS VAN STERANIJS | KOFFIERUB

Vlees:
• 4 hazenfilets (36915) 
• enkele eetlepels Braairub De fik erin nr. 3 (70859)
• 25 g melkerijboter (15976)
Garnituur:
• 12 st ravioloni bospaddestoel truffel (41686)
• 100 g kastanjecrème (73368)
• 4 st bimi (71797)

• enkele blaadjes bladspinazie (31587)
• 4 el gepofte boekweit (60365)
• enkele bruine beukenzwammen (53325)
• aïoli van gefermenteerde look (72612)
Saus: 
• 300 ml demi glace Knorr Professional (6183)
• 300 ml wildfond (op basis van wildfond 

poeder Knorr Professional) (35831)

Garnituur: 1 Kook de raviolini in ruim gezouten water gedurende 3 minuten. 2 Blancheer de bimi’s even in ruim gezouten water. 3 Hou de 
bladspinazie rauw en breng ze op smaak met olijfolie en peper. 4 Bak de beukenzwammetjes even krachtig aan in olijfolie. 5 De boekweit en 
aioli zijn kant en klaar te gebruiken. Saus: 1 Voeg alle ingrediënten samen in een kookpotje. 2 Zachtjes tot 1/3e laten inkoken. 3 Het geheel op 
smaak brengen met geconcentreerde rundsbouillon. 4 Verwijder op het einde van de bereiding de steranijs uit de bereiding.  
Vlees: 1 Vacumeer de hazenfilets individueel met peper, zout en een blokje boter. 2 Gaar ze sous-vide op 55°C gedurende 25 minuten. 
3 Laat ze schrikken in ijswater om ze zo te kunnen bewaren. 4 Korst ze aan in bruisende boter en wentel ze in braairub. 
Afwerking: 1 Het gerecht dresseren naar wens of zoals op de foto.

• 300 ml rode wijn (Brise de France 
Merlot) (31433)

• 1 el primerba sjalot (9300)
• 1 tl primerba thijm (9397)
• steranijs (57012)
• geconcentreerde rundsbouillon 

Knorr Professional (51975)

Ingrediënten (4 personen)

Bereiding

Deze gerechten werden zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

RAGOUT VAN NIEUW-ZEELANDS HERT | PASTINAAK 

CRANBERRY | BOSCHAMPIGNONS 

HAZELNOOT KROKETJES  

Vlees/ragout:
• 1 hertenbout NZL zonder been (36939)
• 2 takken verse tijm (412338)
• 3 blaadjes laurier (36124)
• 1 el Primerba sjalot (9300)
• 200 ml demi glace Knorr Professional 

(6183)
• 800 ml wildfond (op basis van wildfond 

poeder Knorr Prof.) (35831)

• 800 ml rode wijn (Brise de France Merlot) 
(31433)

• 300 g confituur bosbes en veenbes (71623)
• geconcentreerde rundsbouillon Knorr Prof. 

(51975)
• bruine roux knorr naar wens (292)
• maizena express bruin naar wens (1895)
• enkele jeneverbessen (3741)

Ragout:
1 Verwijder de vliezen en snij de bout in gelijke blokjes van 3 op 3 cm. 2 Verdeel ze in een kom en voeg rode wijn, verse tijm, laurier en 
jeneverbessen toe. 3 Laat 24 uur marineren. 4 Schep het vlees eruit en bewaar de marinade. 5 Bak het vlees krachtig aan in bruisende boter, 
bevochtig terug met de marinade, wildfond en demi glace. 6 Laat het geheel ± 3 uur sudderen tot het vlees botermals is. 7 Schep het vlees er 
voorzichtig uit en laat het vocht 1/3e inkoken. 8 Voeg de confituur toe. 9 Breng het geheel op smaak met geconcentreerde rundsbouillon. 
10 Bindt eventueel het geheel nog bij met een mengeling van 50/50 bruine roux en maizena express bruin. Garnituur: 1 Snij de bos-
champignons in grove stukken en bak ze krachtig aan in boter. 2 Voeg het vlees en de boschampignons toe aan de saus. 3 Rooster de 
pastinaak met honing in een oven van 190 °C  tot ze mooi karamelliseren en werk ze af met gehakte hazelnootjes. 4 Serveer de ragout met 
hazelnootkroketjes, veenbesjes en de geroosterde pastinaak. Afwerking:  1 Het gerecht dresseren naar wens of zoals op de foto.

Ingrediënten (4 personen)

Garnituur:
• 100 g shiitake (48347)
• 100 g beukenzwammen wit (53327)
• 100 g beukenzwammen bruin (53325)
• 100 g oesterzwam (3965)
• 500 g pastinaak met honing Ardo (60541)
• 20 hazelnoot kroketjes Kelderman (41744 )
• enkele hazelnootjes (37526)
• 400 g veenbessencompote (55423)
• 150 g suiker (1923)

Bereiding
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Culinaire inspiratie

Vlees:
• 600 g everzwijn kroon (36943)
Stoemp:
• 600 g boerenkoolpuree Kelderman 

(56316)
• 150 g spruiten Bonduelle (2438)
• 2 witte rapen (38895)
• 200 g kastanjechampignons (510)
Garnituur: 
• 400 g schorseneren Bonduelle (2437)

• 200 g kastanjes gegaard (51874)
• 2 el honing (7638)
• gevriesdroogde tijm (6606)
• 100 g crispy bacon (56557) 
• 100 g crumble van gezouten caramel (60368)
• 1 snede molenaarsbrood meergranen (54731)
Saus: 
• 300 ml demi glace Knorr Professional (6183)
• 300 ml wildfond (op basis van wildfond poeder 

Knorr Professional) (35831)

WILD ZWIJN KROON | HOUTHAKKERSSTOEMP  

JUS VAN GEBRANDE UIEN EN KASTANJE 

SALTY CARAMEL SPEK CRUMBLE 

Stoemp: 1 Schil en snij de rapen in kubusjes van 2 x 2 cm. 2 Blancheer de spruitjes en de rapen in gezouten water. 3 Snij de kastanje-
champignons in 4 en bak ze in olijfolie. 4 Meng de groenten onder de boerenkoolstoemp en breng het geheel verder op smaak met peper en 
zout. Garnituur: 1 Blancheer de schorseneren kort in gezouten water, bak ze vervolgens mooi goud bruin in olijfolie en kruid af met peper 
en zout. 2 Bak de gegaarde kastanjes in olijfolie en karamelliseer ze met honing. Voeg op het einde gevriesdroogde tijm toe. 3 Laat voor de 
crumble enkele sneden molenaarsbrood drogen in de oven (80°C). 4 Bak de spek crumble in een droge pan tot ze mooi crispy zijn. 
5 Cutter het brood en meng het met de crumble van gezouten caramel. Saus: 1 Snij de uien fijn en bak ze in olijfolie. 2 Brand de uien af 
met een bunsenbrander tot ze hier en daar zwarte plekjes vertonen. 3 Breng ze op smaak met Intense Flavor roast umami. 4 Voeg alle 
ingrediënten samen in een kookpotje. 5 Zachtjes 1/3e laten inkoken. 6 Het geheel op smaak brengen met geconcentreerde rundsbouillon. 
Vlees: 1 Verwijder het zilvervlies en kruid het vlees royaal met peper en zout. 2 Korst het vlees mooi krokant aan in bruisende boter. 3 Gaar 
het verder in de oven op 160°C tot het vlees mooi rosé is (kerntemperatuur ± 55 °C). Afwerking:  1 Het gerecht dresseren naar wens of zoals 
op de foto.

Ingrediënten (4 personen)

• 1 tl primerba sjalot (9300)
• 1 tl primerba thijm (9397)
• 500 g ajuin (35313)
• 50 ml merlotazijn (53894)
• enkele druppels Intense Flavor roast 

umami (63160)
• 1 el kandijsuiker donker (68665)
• geconcentreerde rundsbouillon Knorr 

Professional (51975)

Bereiding
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Culinaire inspiratie

Vlees:
• 600 g reefilet (44377)
Garnituur:
• 1 prei (8655)
• 30 g zwarte truffel schijfjes (3199)
• olijfolie (73088)
• 300 g knolselderpuree Kelderman 

(41766) 
• 100 ml Debic room plus mascarpone 

(70982)

• 25 g melkerijboter (15976)
• 100 g rode biet spekjes (69972)
• 100 g crumble van rode vruchten (60366)
• 4 mini wortelen (41727)
• 2 el honing (7638)
• enkele hazelnootjes (37526)
• aïoli van gefermenteerde look (72612)
Saus: 
• 300 ml demi glace Knorr Prof.(6183) 

• 300 ml wildfond (op basis van 
wildfond poeder Knorr Prof.)(35831)

• 1 tl Primerba sjalot (9300)
• 1 tl Primerba tijm (9397)
• 100 g gekookte rode biet (16045)
• 200 ml rode biet sap (57154)
• 50 ml merlot azijn (53894)
• geconcentreerde rundsbouillon 

Knorr Professional (51975)

Ingrediënten (4 personen)

Vlees: 1 Ontdooi het vlees op een correcte manier een dag op voorhand in de koeling zodat het rustig kan ontdooien. 2 Verwijder het zilvervlies en 
kruid het vlees goed met peper en zout. 3 Verpak het vlees vacuüm en gaar het sous-vide op 52°C gedurende 60 minuten. Korst het à la minute 
aan en laat het voldoende rusten. Prei: 1 Was de prei en snij ze in dikke ringen van 3 cm. 2 Stoom de preiringen gedurende 8 minuten op 90°C. 
3 Mix de truffelschijfjes in de olijfolie tot kleine zwarte puntjes. Hou er nog enkele over voor de afwerking van het bord. 4 Brand de prei af met een 
bunsenbrander en breng de truffelolie aan met een borsteltje. 5 Kruidt het geheel af met fleur de sel en zwarte peper. Knolseldermousseline: 1 Meng 
knolselderpuree, room plus mascarpone en een klontje boter tot een smeuïge massa en kruidt eventueel verder af met peper en zout.  
Crumble: 1 Droog de rode biet spekjes in een oven van 70°C tot ze crispy zijn. 2 Cutter ze vervolgens tot kleine stukjes en meng de crumble van rode 
vruchten eronder. Breng zo nodig nog extra op smaak met peper en zout. Wortelen: 1 Borstel de worteltjes schoon en snij het loof eraf tot op ± 4cm. 
2 Rooster ze kort in een hete oven op 200°C tot ze beetgaar zijn. Lak ze op het einde met honing zodat ze mooi kleven aan de buitenkant. 3 Hak de 
hazelnootjes fijn en haal de worteltjes erdoor. Saus: 1 Voeg alle ingrediënten samen in een kookpotje. 2 Zachtjes 1/3e laten inkoken. 3 Het geheel op 
smaak brengen met geconcentreerde rundsbouillon. 4 Snij de gegaarde rode biet in zeer fijne brunoise en voeg toe als garnituur in de saus.  
Afwerking: 1 Het gerecht dresseren naar wens of zoals op de foto.

Bereiding

REEFILET | GEBRANDE PREI | KNOLSELDER MOUSSELINE | CRUMBLE 

VAN RODE BIET EN BOSVRUCHTEN | GELAKTE WORTEL MET 

HAZELNOOT | TRUFFEL | RODE BIETJUS | GEFERMENTEERDE LOOK

Herkomst:  Abruzzo, Italië
Druivenrassen: 100% Montepulciano

Dieprood en ondoorzichtig in het glas. 
Overheerlijke aroma’s in de neus 
van zoethout, maraschino kersen, 
gedroogde bloemen en specerijen, 
aangevuld met geuren van gedroogde 
kruiden en sigaren. Rijke mond, 
barstensvol zwart fruit met een zachte 
hint van eiken, mooi afgeronde tannines 
en een lange, volle, krachtige en 
weelderige afdronk.

Feudi Bizantine Rabdomante  
Montepulciano d’Abruzzo
75 cl 
art. 71508 van 14,54 nu 13,42

12.75
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BUTCHER’S CHOICE
Rugfilet van grasgevoerd 
boerderijhert, constante kwaliteit 
en zeer mals.
 
Dirk Timmermans 
Chief Operating Officer

Hertenfilet striploin 
vacuum - ca. 2 kg - Nieuw-Zeeland
art. 36934 nu 33,15

31.49
Per kg
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Hertensteak bout 
vacuum - op maat - Nieuw-Zeeland
art. 36939 nu 24,20

22.99
Per kg

Hertengoulash 
vacuum - 2,5 kg - Nieuw-Zeeland
art. 40984 nu 11,57

10.99
Per kg

Hertenragout 
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 62891 nu 16,83

15.99
Per st

Carpaccio Hert 
apart ingevroren - 10 x 80 g - Nederland
art. 44790 nu 26,31

24.99
Per st
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Breydel nootham 
vacuum - ca. 1,5 kg - België
art. 38144 nu 11,57

10.99
Per kg

Smulham gebakken 
vacuum - ca. 3 kg - België
art. 37597 nu 10,52

9.99
Per kg

Salami gesneden 
atmosferisch verpakt  
2 x ca. 250 g - België
art. 37633 nu 13,15

12.49 Preparé du chef 
atmosferisch verpakt - 1 kg - België
art. 35193 nu 10,52

9.99
Per st

Zwarte pensen 
atmosferisch verpakt - 10 x ca. 125 g - 
België
art. 34414 nu 6,31

5.99
Per kg

Butcher Limburgs stoofvlees
atmosferisch verpakt - 2,1 kg - België
art.62887 nu 26,31

24.99
Per st

Per kg
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Philly steak 
apart ingevroren - 24 x 100 g - Ierland
art. 72880 nu 42,09

39.99
Per st

Iberio varkenswangen 
vacuum - ca. 1 kg - Spanje
art. 41323 nu 15,78

14.99
Per kg

Pita varkens 
atmosferisch verpakt - ca. 2,5 kg - België
art. 33699 nu 10,52

9.99
Per kg

Eendenfilet canette 
vacuum - 2 x ca. 190 g - Frankrijk
art. 35606 nu 24,20

22.99
Per kg

Piepkuiken 
vacuum - ca. 400 - 450 g - Frankrijk
art. 35604 nu 9,46

8.99
Per kg

gesneden van Ierse Angus bovenbillen

Angus steak 
vacuum - op maat - Ierland
art. 59548 nu 18,09

17.19
Per kg

gekruid en klaar voor op de bakplaat. Combineer 
met gesmolten kaas voor het ultieme broodje
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36903 Bosduif panklaar | 2st st 15/9-10/3

44440 Bosduifilet met vel | ± 1kg kg 15/9-10/3

36891 Wilde eend panklaar | ± 800g st 1/9-10/1

36893 Wilde eendfilet met vel | ± 1kg kg 1/9-10/1

36896 Fazanthaan panklaar | ± 800g st 15/10-10/1

36898 Fazanthen panklaar | ± 800g st 15/10-10/1

44970 Fazantfilet met vel | ± 1kg kg 15/10-10/1

44970 Fazantsupreme | ± 1kg kg 15/10-10/1

44367 Fazantdijen ontbeend kg 15/10-10/1

44452 Roodpoot patrijsfilet met vel | 1kg kg 15/9-15/11

36907 Roodpoot patrijs panklaar | 2st st 15/9-15/11

De afgelopen jaren is ons assortiment wild & gevogelte flink 

uitgebreid. We bieden u een verleidelijk aanbod van verse 

import aan uit onder andere Nederland, Frankrijk, UK, Polen, 

Australië, Canada, Hongarije, Nieuw-Zeeland en Zuid Afrika. 

Ieder seizoen is er wel wat nieuws. Kortom, we kunnen een zeer 

breed pakket aanbieden voor een verrassend product op uw 

kaart. De selectie door onze eigen inkopers is een garantie voor 

uitstekende kwaliteit.

Wil u graag meer informatie neem dan contact met ons op:
order@carmansnv.be - tel. 011/285 024 of contacteer uw 
vertegenwoordiger van Carmans.

Wildassortiment 2022

Hert
36919 EUR. Hertenfilet striploin kg 1/10-31/12

36921 EUR. Hertengebraad bout kg  B 1/10-31/12

36926 EUR. Hertengoulash | 2.5kg kg 1/10-31/12

44368 EUR. Hertenrug met been kg  B 1/10-31/12

54318 EUR. Hertenschouder z/been kg  B 1/10-31/12

41304 EUR. Hertenspiering kg  B 1/10-31/12

36928 EUR. Hertensteak filet kg 1/10-31/12

44369 EUR. Hertentenderloin kg 1/10-31/12

44313 Hertenbrochette | 4x ± 150g kg  B 1/10-31/12

44331 Hertenbrochette | 8x ± 150g kg  B 1/10-31/12

44367 Hertenburgers | op maat kg  B 1/10-31/12

44452 Hertenworstjes | op maat kg  B 1/10-15/12

Nieuw Zeelands Hert
36934 NZ. Hertenfilet striploin kg

40987 NZ. Hertenfilet striploin ontvliesd kg  B

36893 NZ. Hertengebraad kg

60173 NZ. Hertengebraad bovenbil kg

40982 NZ. Hertengoulash 2.5kg kg

36936 NZ. Hertenkroon kg

36939 NZ. Hertensteak bout kg

36937 NZ. Hertensteak filet kg

40981 NZ. Hertentenderloin kg

63909 NZ. Hert Tomahawk kg

Klein wild

B

B
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 vers   diepvries  B  op bestelling vers   diepvries  B  op bestelling

Everzwijn
44660 EUR. Everzwijnhaasjes kg 1/10-31/12

36943 EUR. Everzwijnkroontjes kg 1/10-31/12

36945 EUR. Everzwijnfilet kg 1/10-31/12

36946 EUR. Everzwijnsteak kg 1/10-31/12

54319 EUR. Everzwijnschouder kg  B 1/10-31/12

36949 EUR. Everzwijngoulash | 2.5kg kg 1/10-31/12

51116 EUR. Everzwijnburgers | op maat kg 1/10-31/12

51114 EUR. Everzwijnworstjes | op maat kg 1/10-31/12

51113 EUR. Everzwijnspieringen kg  B 1/10-31/12

Haas
36911 Hazenrug met been ontvliesd 500g kg 15/10-31/12

36913 Hazenbout met vlies 2 stuks kg 15/10-31/12

36915 Hazenfilet 2 x ± 130g kg 15/10-31/12

36917 Hazengoulash | 1kg kg 15/10-31/12

54615 Hazen panklaar st  B 15/10-31/12

56370 Hazenschouders ± 2.5kg kg  B 15/10-31/12

Ree
44377 EUR. Reefilet kg 1/10-31/12

44376 EUR. Reegoulash kg 1/10-31/12

44372 EUR. Reebout met been kg  1/10-31/12

44371 EUR. Reerug met been kg  1/10-31/12

Diepvries
36968 Bizonsteak kg

36889 Bosduif panklaar st

36905 Bosduiffilet | zonder vel 1kg kg  B

44443 Bosduiffilet | met vel 1kg kg

44790 Carpaccio Hert | 10x80g st

36940 EUR. Everzwijn kotelet | 1kg kg

36930 EUR. Everzwijnfilet kg

57844 EUR. Everzwijngoulash | 2.5kg kg

40986 EUR. Everzwijnhaasjes kg

40985 EUR. Everzwijnkroontjes kg

44351 EUR. Everzwijnrug met been kg  B

51138 EUR. Everzwijnsteak kg

67392 EUR. Everzwijn spareribs kg

36910 EUR. Hertenfilet striploin kg

36914 EUR. Hertengoulash kg

36916 EUR. Hertensteak filet kg

51110 EUR. Reefilet kg

44364 EUR. Reegoulash kg

36879 Fazant panklaar | ± 800-900g st

36887 Fazantfilet met vel | ± 1kg kg

36884 Fazantfilet zonder vel | 1kg st

51147 Fazantkarkassen kg  B

44350 Fazantsupreme | ± 1kg kg

54148 Hazen beenderen kg  B

36900 Hazenbout kg

36901 Hazenfilet | 130g + 1kg kg

54106 Hazengoulash | 2.5kg st

36897 Hazenrug met been | 550-600g kg

59878 Kangoeroe goulash | 2.5kg kg

5772 Kangoeroe striploinfilets kg

36971 Krokodilstaartfilet kg

36920 NZ. Hertenfilet striploin kg

36923 NZ. Hertengebraad 4-delen kg

40984 NZ. Hertengoulash kg

36924 NZ. Hertenkroon kg

36927 NZ. Hertensteak bout kg

36925 NZ. Hertensteak filet kg

40983 NZ. Hertentenderloin kg

36894 Roodpoot patrijs panklaar st

36895 Roodpoot patrijsfilet met vel | 1kg kg

52309 Struisvogel fanfilet kg

54018 Struisvogelsteak fanfilet kg

41388 Wildbeenderen kg  B

36874 Wilde eend panklaar | ± 700-800g st

36877 Wilde eendfilet met vel | ± 1kg kg

Bereide gerechten
62888 Butcher Everzwijnragout | 1kg st

62891 Butcher Hertenragout | 1kg st

62914 Butcher Konijn met pruimen | 1.25kg st

B

B

B

B

B

B

B
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Wildkroket everzwijn
24 x 65 g - TNS  
art. 62686 van 26,22 nu 24,16

22.95Eendenmousse
400 g - FAG 
art. 62811 van 6,28 nu 5,57

5.29 Reemousse
400 g - FAG 
art. 62810 van 6,82 nu 6,26

5.95

Paté staafje 
550 g

Haas 
art. 62179 

Ree 
art. 62180

Everzwijn 
art. 62181

van 7,18 nu 6,26

5.95

Fazant 
art. 62182 

Patrijs  
art. 62183 

Eend 
met porto 

art. 62184 

HEERLIJK WILD
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Everzwijnragout
1,5 kg - Cuisine Maison 
art. 38584 van 34,36 nu 30,37

28.85 Hertenragout
1,5 kg - Cuisine Maison 
art. 44909 van 25,49 nu 22,05

20.95

Medaglioni wild  
1 kg - Altoni 
art. 59830 van 21,01 nu 16,79

15.95

Wildkroket 
4 x 70 g 
art. 59831 van 7,30 nu 5,84

5.55

Wildfond poeder
900 g - Knorr Professional
art. 35831 van 42,67 nu 36,26

34.45Poivrade voor wild
1,26 kg - Knorr Gourmet 
art. 8417 van 28,77 nu 25,21

23.95 Wildfond pasta
1 kg - Knorr 
art. 291 van 30,20 nu 25,63

24.35

Appelbollen gegaard 
12 x 120 g 
art. 41380 nu 10,52

9.99 Witloof gegaard 
2 kg 
art. 71724 nu 9,99

9.49

vers

vers

Savooi puree
2 kg - Kelderman 
art. 41514 van 9,50 nu 7,95

7.55

Puree met groenten 
2 kg - Kelderman 

10.35

vers vers

Boerenkool
art. 56316 van 12,94

Butternut
art. 64936 van 12,94

Knolselder
art. 41766 van 12,94 

Pastinaak 
art. 51330 van 13,03

nu 10,89

BESCHIKBAAR VANAF 15 OKTOBER
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Frikandel maxifric 
36 + 4 x 100 g - Beckers 
art. 1327 van 14,18 nu 12,62

11.99Mexicano XXL 
12 x 245 g - De Vries 
art. 41184 van 23,88 nu 20,83

19.79

Hamburger 
25 + 5 x 100 g - Beckers 
art. 787 van 17,35 nu 15,78

14.99

Bitterballen b’balls
20 x 5 x 20 g - Mora 
art. 7153 van 15,62 nu 14,05

13.35

Loempia special kip
12 x 175 g - Mora 
art. 832 van 17,84 nu 15,63

14.85

Kipnuggets (kippets)
120 x 18 g 
Ad Van Geloven 
art. 887 van 33,54 nu 30,89

29.35Zigeunerstick
25 x 100 g - Mora 
art. 907 van 27,42 nu 23,99

22.79

SUPER
DEAL!

Mexicano XL 
15 x 135 g - De Vries 

art. 31350 van 15,84 nu 14,05

13.35

36 + 4 gratis

25 + 5 gratis

Met bakjes

Vlampijpen maxi
12 x 100 g - Topking 
art. 6001 van 16,33 nu 14,47

13.75

Chili cheese nuggets
20 x 5 x 20 g - Mora 
art. 56662 van 27,09 nu 26,09

24.79 Sito gold
21 x 125 g - Mora 
art. 952 van 30,48 nu 29,67

28.19
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Dots on stick 
15 x 180 g - Ovi 
art. 57643 van 27,36 nu 23,63

22.45

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

10.45
Mini megamix
8 soorten - 96 stuks
Buitenhuis 
art. 9020 van 23,64 nu 19,21

18.25

SUPER
DEAL!

Cervela original 68 
rood - 10 x 3 x 150 g - Ovi 

art. 67131 van 21,86 nu 15,78

14.99

Krokidel XXL
14 x 160 g - Vanreusel 
art. 48119 van 17,61 nu 15,25

14.49 Romeo’s frikandel XXL
20 x 250 g - Vanreusel 
art. 50806 van 23,57 nu 21,53

20.45

Chickies krokante 
kipstaafjes
120 x 19 g - Vanreusel
art. 52931 van 27,32 nu 24,62

23.39

Gipsy stick
22 + 3 x 100 g - Vanreusel 
art. 54671 van 23,80 nu 19,84

18.85

Met bakjes

Rundvlees 
bitterbal 25%
65 x 30 g - De jong 
art. 60766 van 26,54 nu 23,57

22.39
Rundvlees 
kroket 25%
28 x 100 g - De jong 
art. 60768 van 27,94 nu 24,83

23.59

Chick’n fries
2,45 kg - Hofkip 
art. 70837 van 31,04 nu 23,32

22.15

22 + 3 gratis

Met bakjes
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HAMAL KIPSALADES  
Snackbar inspiratie

TIJGERPISTOLET 

KIPSALADE SAMURAI

Ingrediënten per broodje:
• tijgerpistolet Pastridor (51308) 
• 100 g Hamal kip samurai 

(40844)
• 20 g atjar tjampoer (52590)
• enkele soja scheuten (67210)
• enkele blaadjes koriander 

(41316) 
• rode peper (in ringetjes 

gesneden) (40013)

BOEKWEIT BAGUETTE 

KIPSALADE ZWARTE PEPER

Ingrediënten per broodje:
• boekweit baguette Diversi (73730)
• 100 g Hamal kip zwarte peper 

(35588)
• 4 schijfjes rode biet gekookt 

(16045)
• veldsla (36876)
• enkele walnootjes (63408)
• 15 g Roquefort (70594)

HOUTHAKKERSBROOD

KIPSALADE HONING MOSTERD

Ingrediënten per broodje:
• desem houthakkersbrood Diversi 

(71549)
• 100 g Hamal kip honingmosterd 

(49693)
• ½ plantje waterkers (3998)
• enkele ringetjes rode ajuin (3955)
• ½ avocado (55972)
• 1 paprika rood geroosterd 

(29675)

Vega mix 
48 x 20 g - Buitenhuis 

art. 63172 nu 17,25

2 HALEN
1 BETALEN

dat is 8.19 per stuk 

Bitterbal kaas 
Old Amsterdam 
40 x 25 g - Buitenhuis 
art. 63659 van 13,61 nu 11,42

10.85

Deze inspiraties 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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Aardappelkroketten
2,5 kg - Lutosa 
art. 14345 van 3,83 nu 3,15

2.99

Aardappelpannenkoek 
1,5 kg - Farm Frites 
art. 57093 van 2,97 nu 2,79

2.65
Aardappelwedges 
seasoned skin on 
2,5 kg diepvries - Farm Frites 
art. 68735 van 5,13 nu 4,68

4.45 Rosties
2,5 kg - Superfarm 
art. 709 van 5,46 nu 4,89

4.65

Friet zoete aardappel
2 kg - Farm Frites 
art. 73160 van 8,93 nu 7,88

7.49
Friet traditioneel Belg.
10 mm - 2 x 5 kg
Farm Frites
art. 6458 van 15,73 nu 13,10

12.45
Friet 10 mm  
gasverpakking 2 x 5 kg 
Farm Frites
art. 714 van 15,52 nu 12,89

12.25

vers vers

HOUTHAKKERSBROOD

KIPSALADE HONING MOSTERD

Frituurolie chef
15 liter - Delizio 
art. 21503 van 50,36 nu 42,09

39.99Frituurolie chef
5 liter - Delizio 
art. 34477 van 18,51 nu 15,57

14.79

Gratin taartje italienne
15 stuks - Aviko 
art. 31228 van 9,94 nu 8,89

8.45Veggie burger
10 stuks - 1,125 kg - Aviko 
art. 55729 van 5,33 nu 4,68

4.45 Aardappelschijfjes
2,5 kg - Aviko 
art. 673 van 4,96 nu 4,16

3.95
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SUPER
DEAL!

10.95

10.95

Tomatenketchup 
cups
100 x 25 g - Heinz 
art. 10534 van 22,72 nu 19,99

18.99

Mayonaise cups 
100 x 25 g - Heinz 
art. 10536 van 18,68 nu 16,41

15.59

Tomatenketchup 
zakjes 
200 x 12 g - Heinz 
art. 10537 van 23,09 nu 20,52

19.49

Mayonaise zakjes  
100 x 16 g - Heinz 
art. 51754 van 11,76 nu 10,52

9.99

Sauzen
2,15 liter - Heinz

Barbecue saus 
art. 54505

Tomato salsa 
art. 54508

Classic burger 
art. 54540

van 13,43 nu 12,41

11.79

Cocktailsaus  
3 liter - Vleminckx 

art. 1390 nu 17,72 

4 HALEN
3 BETALEN

dat is12.62per stuk 

Vraag naar uw ophangsysteem!

Slotts mayonaise  
2450 g - Manna 

art. 1509 van 16,42 nu 11,53

Slotts americain  
2800 g - Manna 

art. 1498 van 15,45 nu 11,53
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SUPER
DEAL!

10.95

Goulash hongaars 
1,8 kg - Gold Cuisine 
art. 51450 van 23,02 nu 20,47

19.45 Videe vulling  
1,8 kg - Gold Cuisine 
art. 51451 van 17,58 nu 15,63

14.85 Bolognaisesaus 
1,8 kg - JIV 
art. 68565 van 11,06 nu 9,84

9.35

versvers vers

introductieprijs! introductieprijs!

Stoofvlees traiteur 
varkenswangetjes
2 kg blik - Coertjens 
art. 73815 van 20,98 nu 14,37

13.65
Stoofvleessaus 
traiteur runds&bier
2,7 kg blik - Coertjens 
art. 73816 van 10,49 nu 7,21

6.85

nieuw nieuw

Stoofvlees special 
2,7 kg - Coertjens 
art. 1092 van 28,40 nu 24,83

23.59

Stoofvleessaus 
Coertjens 

3.39

2,7 kg 
art. 1102 

van 9,62 nu 8,41

7.99

2,7 kg
art. 1095  

van 24,73 nu 21,88

20.79

850 g 
art. 1093 

van 8,52 nu 7,36

6.99

Stoofvlees 
Coertjens 

850 g
art. 1101 

van 4,12 nu 3,57

Bourgy hamburgersaus
3 liter - Vleminckx 

art. 1553 nu 18,37

4 HALEN
3 BETALEN

dat is13.09per stuk 

Vraag naar uw ophangsysteem!

Slotts snacksaus  
mammouth 2600 g - Manna 

art. 15609 van 15,74 nu 11,53
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FISHERMAN’S CHOICE
De zeewolf behoort tot de orde van de 
baarsachtigen. Met zijn langgerekt grijsachtige lijf 
en dikke kop heeft hij een ietwat monsterlijk uiterlijk. 
Het visvlees is mager, zeer stevig én is uitstekend 
van smaak, waardoor de zeewolf op allerlei 
manieren kan klaargemaakt worden. Het vlees kan 
gebakken, gemarineerd, gepocheerd, gestoofd en 
geroosterd worden, maar kan ook gebruikt worden 
voor de bereiding van waterzooi en vissoepen.

Tim Grange
medewerker koeling Beringen

meer info: vis@vanzon.be

FISHWE

dagprijs -5% 

gedurende de folderperiode

Zeewolffilet zonder vel

*map ± 250 g 
art. 70269 

*map ± 1 kg
art. 70209 

Bulk 
art. 71959

Vacuum portie op maat
art. 71962

*Verpakking onder beschermde atmosfeer

vers
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Gerookte zalm 
gesneden 
± 1000 g - Gold 
art. 12518 van 27,35 nu 24,05

22.85

SUPER
DEAL!

Gekookte zalm  
± 800 g - Bellevue 

art. 73251 van 36,37 nu 31,53

29.95

Gekookte zalm
200 g - Bellevue
art. 73244 van 9,49 nu 8,41

7.99

Gekookte zalm 
met tuinkruiden 
200 g - Bellevue
art. 73246 van 9,49 nu 8,41

7.99
Gekookte zalm
met groenten
200 g - Bellevue
art. 73247 van 9,49 nu 8,41

7.99

Warm gerookte makreel
125 g - Gabriël
art. 73248 van 2,78 nu 2,47

2.35

Tonijn in olie 
6 x 185 g - Imperial 
art. 45851 van 11,11 nu 10,41

9.89Tonijn naturel 
6 x 185 g - Imperial 
art. 45850 van 11,03 nu 10,09

9.59

Scampi vannamei gepeld
16/20 frozen count  
1 kg diepvries - Fisker 
art. 57890 van 14,66 nu 12,58

11.95
Zeebarbeel
40/80 g - 1 kg diepvries
Fisker Original 
art. 57950 van 12,04 nu 11,32

10.75

Scampi vannamei 
easy peel 16/20 real count 
1 kg diepvries 
Fisker Premium 
art. 71436 van 14,66 nu 13,10

12.45

/KG 

/KG 
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Visburger visvorm 
gepaneerd 
voorgebakken 8 x 125 g 
art. 32310 van 7,64 nu 7,10

6.75 Visstick
10 x 100 g - All Freez 
art. 53596 van 8,75 nu 8,05

7.65

Visnuggets rijstpop 
panering 
± 15 g - 1 kg diepvries 
art. 73818 van 10,17 nu 9,46

8.99

Viskrokantjes mini
± 50 g - 1 kg diepvries 
art. 73819 van 7,13 nu 6,62

6.29

• 10 st. krokante kip (8883)
• 10 hamburgerbroodjes
• 1/2 ijsbergsalade: fijne reepjes
• 1 rode tomaat: plakjes
• 50 g sojascheuten
• 50 g groene paprika: brunoise
• 1/4 bot pijp ui: ringen
• 100 g rode ui: ringen
• 15 cl mayonaise
• 5 cl yoghurt
• snuifje rode kerrie
• 1/4 st. limoen
• snuifje zout
• 1/4 bot koriander

Ingrediënten 10 pers. Bereiding
1 Bereid de krokante kip zoals 
op de verpakking. 2 Snij de 
broodjes in twee en bak deze nog 
even kort in de oven op 200°C. 
3 Was en snij de groenten zoals 
hiernaast aangegeven. 4 Voeg de 
mayonaise, de yoghurt, de rode 
kerrie, het sap van de limoen en 
wat limoenrasp samen en kruid 
met een snuifje zout.5 Dresseer 
het broodje in mooie lagen, werk af 
met de koriander en dien op.

KROKANTE GOURMET BURGER 

Kipfilet krokant 
24 x 125 g - Volys Star 
art. 8883 van 40,18 nu 35,78

33.99

Garnaalkroket 32%
18 x 80 g - Qalita 
art. 56145 van 45,59 nu 42,68

40.55Garnaalballetjes 
100 x 14 g - Qalita 
art. 72713 van 33,92 nu 31,74

30.15 Garnaalkroket
24 x 65 g - Qalita 
art. 48879 van 47,77 nu 44,68

42.45
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SUPER
DEAL!

Videe koekjes 
patissier  

90 stuks - DV Foods  
art. 2184 van 26,89 nu 21,04

19.99

Rookworst 
Sainte-Alliance
225 g 
art. 56610 van 3,62 nu 3,15

2.99

Culinaire room
1 liter - Solo Professional
art. 16091 van 4,68 nu 4,47

4.25

Room chanty duo  
1 liter - Risso
art. 66346 van 4,95 nu 4,20

3.99 Room chanty duo  
1 liter - Risso 
art. 66347 van 5,03 nu 4,30

4.09 Margarine evolution 
0,9 liter - Risso 
art. 66348 van 9,85 nu 8,37

7.95

Room kloppen en 
binden
1 liter - Solo Professional
art. 16092 van 5,71 nu 5,10

4.85
Boter vloeibaar  
bak & braad geklaard
1 liter - Debic 
art. 10206 van 7,04 nu 6,30

5.99

Boelet maison 
10 x 120 g - La Vraie Boulette 
art. 64728 van 14,30 nu 12,05

11.45

vers

Zuurkool 
3 liter - Savico 
art. 1700 van 10,95 nu 9,10

8.65Zuurkool 
810 g - Savico 
art. 67631 van 2,75 nu 2,26

2.15
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WOKTOBER
Recept inspiratie

SCAMPI | KIPDIJEN | JASMIJNRIJST | MANGO 

RED CURRY GOLDEN TURTLE | SESAM

• 600g kipdijen vlees (46500)
• 12 scampi’s black tiger 13/15 gepeld (57887)
• 1 el gember pasta Swad (73773)
• 1 el knoflookpasta Swad (73772)
• 2 el mango limoen pickle Swad (73776)
• 500 g jasmijnrijst (43747)
• 1 citroengras (34535)
• 800 ml Golden Turtle Curry saus rood (44619)
• 150 g mango blokjes (73461)
• 2 pijpajuinen (3954)
• 1 rode peper (40013)
• enkele takken verse koriander (41316)
• zwarte sesam (57031)
• Tom yum pindanootjes (51205)
• 8 st sepia Kroepoek Didess (55939)

Ingrediënten (4 personen)
1 Ontdooi de scampi’s en snij het kippendijenvlees in reepjes. Bak ze samen 
mooi aan in olijfolie en breng op smaak met peper, zout, gemberpasta, 
knoflookpasta en mango limoenpickle. 2 Kook ondertussen de jasmijnrijst 
in 1 liter water met een gekneusde stengel citroengras tot de rijst mooi gaar 
is. 3 Voeg de saus toe aan de kip en scampi’s en warm het geheel verder 
op. 4 Voeg de mangoblokjes toe. 5 Snij de pijpajuin en de rode peper in fijne 
schuine ringetjes en hak de nootjes fijn. 6 Bak de kroepoek af in de friteuse 
tot hij mooi souffleert. 7 Dresseer het bord en werk af met pijpajuin, rode 
peper, verse koriander, sesamzaadjes, gehakte pinda en kroepoek.

Bereiding

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

Als u vragen of advies nodig 
heeft kan u hem altijd contacteren 
op willem.kolen@vanzon.be
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Sushi saus 
975 ml - Kikkoman 
art. 59273 van 12,83 nu 10,52

9.99

Sesam saus 
1 liter - Kikkoman 
art. 59274 van 11,26 nu 9,25

8.79Ponzu citrus sojasaus 
1 liter - Kikkoman 
art. 59275 van 9,01 nu 7,36

6.99Sojasaus
1 liter - Kikkoman 
art. 7223 van 7,00 nu 5,78

5.49

Pokesaus 
975 ml - Kikkoman 
art. 73697 van 11,74 nu 9,67

9.19
Chinese 
zwarte bonensaus 
1 liter - Golden Turtle 
art. 44616 van 12,00 nu 10,68

10.15

Indiase tikka masala saus 
1 liter - Golden Turtle 
art. 44617 van 9,14 nu 8,05

7.65 Currysaus geel
1 liter - Golden Turtle 
art. 44618 van 9,38 nu 8,05

7.65 Currysaus rood
1 liter - Golden Turtle 
art. 44619 van 9,72 nu 9,00

8.55

Aziatische sauzen
1 liter - Golden Turtle

8.55

Citroengras 
gember saus

art. 62706 van 10,79

Tandoori saus
art. 72105 van 9,72

nu 9,00

Satésaus 
art. 62704 van 10,44
 
Galbi BBQ saus 
art. 62705 van 10,17
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SUPER
DEAL!

Peper 5 soorten gemengd  
400 g - Isfi  

art. 9817 van 17,12 nu 12,16

11.55

Jeneverbessen 
300 g - Isfi 
art. 3174 van 9,66 nu 8,26

7.85Basilicum kruid 
200 g - Isfi 
art. 9782 van 3,40 nu 2,89

2.75

Steakpeper wit
650 g - Isfi 
art. 9830 van 23,25 nu 19,84

18.85
Peper wit muntok 
zand gemalen
530 g - Verstegen 
art. 13162 van 21,84 nu 18,05

17.15

Peperkorrels zwart
580 g - Verstegen 
art. 3140 van 24,16 nu 19,95

18.95 Witte peperbollen 
660 g - Verstegen 
art. 3153 van 27,93 nu 23,11

21.95 Bruine roux 
1 kg - Knorr 
art. 292 van 10,52 nu 9,11

8.65

Vleesbouillon pasta
1,5 kg - Knorr Professional 
art. 343 van 34,60 nu 29,95

28.45Kalfsfond pasta
1 kg - Knorr 
art. 287 van 25,86 nu 22,37

21.25Witte wijn saus
1,05 kg - Knorr 
art. 8556 van 22,25 nu 19,42

18.45
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Primerba 
tuinkruiden 
340 g pet - Knorr 
art. 9280 van 13,04 nu 11,46

10.89

Primerba 
champignon
340 g pet - Knorr 
art. 9363 van 13,30 nu 11,46

10.89

Primerba bouquet 
all’ Italiana
340 g pet - Knorr 
art. 9369 van 13,04 nu 11,46

10.89

Soep supérieur 
bospaddestoelen
1 kg - Knorr 
art. 15407 van 25,58 nu 22,05

20.95
Soep supérieur 
pompoen crème 
1,15 kg - Knorr 
art. 44304 van 20,50 nu 17,63

16.75

Soep vergeten 
groenten
1,1 kg - Knorr Professional 
art. 67436 van 19,63 nu 17,21

16.35

Bearnaise saus
1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 298 van 7,08 nu 6,05

5.75Vissaus nantua
1 liter - Knorr Garde d’Or 
art. 5013 van 6,80 nu 5,84

5.55Rode wijnsaus
1 liter - Knorr Garde d’Or
art. 50544 van 6,81 nu 5,84

5.55

Groentebouillon 
poeder
1 kg - Knorr Professional 
art. 71017 van 21,08 nu 18,26

17.35

Espagnolsaus
1,35 kg - Knorr 
art. 8701 van 20,51 nu 17,88

16.99

Pompoensoep
1 liter - Fijnko 
art. 26007 van 6,91 nu 6,16

5.85

26 27FOLDER - oktober FOLDER - oktober



Vergeten groentenmix 
2,5 kg diepvries - Ardo 
art. 44028 van 5,53 nu 5,00

4.75Gele soepmix 
2,5 kg diepvries - Ardo 
art. 48645 van 3,49 nu 3,15

2.99 Groene soepmix 
2,5 kg diepvries - Ardo 
art. 48646 van 3,88 nu 3,57

3.39

Oesterzwam 
voorverpakt 250 g 
art. 3965 nu 2,79

2.65 Shiitake Champignon 
voorverpakt 250 g 
art. 48347 nu 3,95

3.75

Beukenzwammen bruin 
per stuk 
art. 53325 nu 1,67

1.59

Beukenzwammen wit 
per stuk 
art. 53327 nu 1,67

1.59

Witloof 
500 g 
art. 16051 nu 2,26

2.15Stoofappel 
2 kg 
art. 36291 nu 2,09

1.99Sjalot rood 
500 g verpakt 
art. 3987 nu 1,63

1.55

Bruschetta tomaat 
750 g - Gran’tapas 
art. 73448 van 11,42 nu 9,74

9.25 Pesto culinair
800 g - Gran’tapas 
art. 73449 van 15,69 nu 13,42

12.75

nieuw nieuw
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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 6,26

5.95

Bereiding
Laat de vriesverse producten ontdooien in de koeling. Stoof in de olijfolie de rode ui, 
chilipeper en knoflook aan, zonder te kleuren. Voeg de tomatenblokjes en de chimichurri 
kruiden toe en laat dit 10 minuten langzaam sudderen. Bind eventueel af tot gewenste dikte 
en werk af met basilicum, roer goed door. Breng eventueel verder op smaak met peper en 
zout. Vorm nu een lasagne. Leg eerst een laagje saus op de bodem, dan een laag met de 
aubergines, dan weer de saus, vervolgens de tomaat en mozzarella. Eindig met een laagje 
aubergine en bestrooi met de parmezaan en pijnboompitten. Indien serveren: gratineer 
op 200° C gedurende 30 minuten of geef per porties mee met de klant, om zo thuis op te 
warmen. 

Tip: serveer met een rucola of maak de lasagne eens met de Groentegrill Andalusië van 
Bonduelle of gebruik een variatie aan grillproducten: de gegrilde courgettes en de gegrilde 
rode en gele paprika.

LASAGNE VAN GEGRILDE AUBERGINES
Recept inspiratie

Ingrediënten (10 personen)
•  1.5 kg gegrilde Aubergines Vriesvers
Bonduelle (25858)
• 2.5 kg tomatenblokjes in blik
• 500 g mozzarella in plakjes
• 200 g geraspte parmezaan
• 100 ml olijfolie
• 50 g pijnboompitten

• 20 g knoflookpuree
• 10 g chimichurri kruiden
• 20 g basilicum, primerba
• 6 stuks tomaat in dunne plakjes
• 2 stuks rode ui, fijn gesnipperd
• 2 stuks rode chilipeper, pitjes verwijderd
• rucola voor garnering

Tagliatelle met 
scampi’s in looksaus 
500 g - Delimeal 
art. 19028 van 7,53 nu 6,16

5.85
Tagliatelli gerookte 
zalm groene asperges 
500 g - Delimeal 
art. 21903 van 6,76 nu 5,74

5.45
Linguine 
scampi diabolique 
500 g - Delimeal 
art. 70673 van 7,21 nu 6,16

5.85

Vegetarische lasagna
400 g - Traiteur Pierrot 
art. 64529 van 3,43 nu 3,04

2.89 Zalmlasagna 
400 g - Traiteur Pierrot 
art. 64530 van 5,92 nu 5,25

4.99
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SEIZOENSKAZEN VS RUSTIEK BROOD
Kaasspecial

DONKER MOLENAARSBROOD | CITROEN DRAGON BOTER 
BRIQUE DE BRIE  | OESTERZWAMMEN 

ALPENBROOD | RAS EL HANOUT BOTER | CHEDDAR | KASTANJECHAMPIGNON

Boter: 1 Meng 250 g gezouten boter Nazareth (31612) met 1 kl ras 
el hanout (52565)  en enkele druppels versgeperst sinaasappelsap 
(39612). 2 Voeg 1 el honing (7638) en enkele blaadjes fijngesneden 
munt (41233) toe. 
Brood: 1 Ontdooi het Alpenbrood Patridor (54605) en bak het af 
gedurende 5 minuten op 180°C tot net de korst krokant is. 2 Laat 
het brood afkoelen en snij het in 2 richtingen in tot een plukbrood. 
3 Snij en bak kastanjechampignons (510) in boter en kruid ze af 
met peper en zout. 4 Vul het brood met de ras el hanout boter, 
champignons en de rode cheddar (73347). 5 Plaats het brood in 
een voorverwarmde oven van 180°C tot de kaas mooi 
gesmolten is. 6 Werk het brood nog af met een draai van de 
pepermolen, fleur de sel en enkele takjes verse munt (41233).

Bereiding  
Boter: 1 Meng 250 g boter Nazareth (20464) met 2 el gehakte 
sjalot Bresc (45577) en enkele druppels citroensap van een verse 
citroen (68626). 2 Voeg royaal zwarte peper van de molen (3140) 
toe. 3 Pluk de dragonblaadjes (41232), snij ze fijn en voeg ze toe 
aan de boter. Hou er enkele apart voor de afwerking. 4 Fris het 
geheel op met wat zeste van citroen (68626). 
Brood: 1 Ontdooi het molenaarsbrood donker Pastridor (62861) 
en bak het af gedurende 5 minuten op 180°C tot net de korst 
krokant is. 2 Laat het brood afkoelen en snij het in 2 richtingen 
in tot een plukbrood. 3 Snij en bak de oesterzwammen (3965) in 
boter en kruid ze af met peper en zout. 4 Vul het brood met de 
citroen dragon boter, champignons en de Brique de brie belgisch 
(73879). 5 Plaats het brood in een voorverwarmde oven van 
180°C tot de kaas mooi gesmolten is. 6 Werk het brood nog af met 
een draai van de pepermolen, fleur de sel en enkele takjes verse 
dragon (41232).

Bereiding

Brique de brie  
belgisch ± 1 kg 
art. 73879 nu 9,15

8.69

Cheddar  
blok 2,5 kg 
art. 73347 nu 13,15

12.49
/KG

/KG
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SEIZOENSKAZEN VS RUSTIEK BROOD
Kaasspecial

HOEVEBROOD | TIERENTEYN DILLE BOTER 
MAQUEE AGRUMES | BOSCHAMPIGNONS

ROZEN BROOD | THAI BUTTER
SOIGNON GEITEBUCHE NATUUR | SHIITAKE

Maquee agrumes  
1 kg - verse kaas uit Wallonië 
met toets van citrus
art. 73878 nu 12,62

11.99

Geitenkaas buche  
zonder korst - 1 kg 
art. 51328 nu 12,41

11.79

Boter: 1 Meng 250 g boter Nazareth (20464) met 1 el Tierenteyn 
mosterd extra (64447) en enkele druppels limoensap (3934). 
2 Rooster het venkelzaad (43710) in een droge pan op een matig 
vuur en voeg deze afgekoeld toe aan de boter. 3 Pluk enkele takjes 
verse dille (41231) en snij deze fijn.4 Meng alles onder de boter. 
Brood: 1 Ontdooi het hoevebrood wit Pastridor (24240) en bak het 
af gedurende 5 minuten op 180°C tot net de korst krokant is. 2 Laat 
het brood afkoelen en snij het in 2 richtingen in tot een plukbrood. 
3 Snij en bak de boschampignons (48190) in boter en kruid ze af 
met peper en zout. 4 Vul het brood met de Tierenteyn dille boter, 
champignons en de kaas PDP Maquee agrumes (73878). 5 Plaats 
het brood in een voorverwarmde oven van 180°C tot de kaas 
mooi gesmolten is. 6 Werk het brood nog af met een draai van de 
pepermolen, fleur de sel en enkele takjes verse dille. (41231)

Boter: 1 Meng 250 g gezouten boter Nazareth (31612) met 1 kl 
lookstukjes Bresc (45562) en 2 cm geraspte gember (32266).  
2 Snij de kern van een ½ citroengras (34535) ultra fijn. 3 Pluk 
enkele takjes verse koriander (41316) en snij deze fijn.4 Meng alles 
onder de boter. 
Brood: 1 Ontdooi 3 midi volkoren rozenbroden Pastridor (71726) 
en bak ze af gedurende 5 minuten op 180°C tot net de korst krokant 
is. 2 Laat het brood afkoelen en snij het in 2 richtingen in tot een 
plukbrood. 3 Snij en bak de shiitake champignons (48347) in boter 
en kruid ze af met peper en zout. 4 Vul het brood met de ‘Thai 
butter’, champignons en de Soignon geitebuche natuur (51328) 
5 Plaats het brood in een voorverwarmde oven van 180°C tot de 
kaas mooi gesmolten is. 6 Werk het brood nog af met een draai     
van de pepermolen, fleur de sel en enkele takjes verse koriander   
(41316).

Bereiding

Bereiding

Deze kaasspecial werd zorgvuldig 
ontworpen door onze culinair adviseur 
Willem Kolen 

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

/KG

/KG
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Basmatirijst
5 kg - Uncle Ben’s 
art. 15029 van 31,40 nu 28,58

27.15

Risotto exquisotto
5 kg - Uncle Ben’s 
art. 18592 van 17,71 nu 16,16

15.35

Langgraanrijst 
5 kg - Uncle Ben’s 
art. 1879 van 19,13 nu 17,42

16.55

Linguine 
kookbestendig 
5 kg - Anco professional 
art. 43122 van 16,71 nu 14,37

13.65

Capellini standard 
5 kg - Anco professional 
art. 45944 van 12,99 nu 11,15

10.59

Macaroni gesneden 
kookbestendig
3 kg - Anco Professional
art. 68696 van 9,51 nu 8,68

8.25

Pavé garde chasse
6 x 1,1 kg - Panesco 
art. 72923 van 32,81 nu 28,68

27.25

Bloem zelfrijzend 
1 kg - Anco 
art. 1888 van 2,85 nu 2,68

2.55

Vertel eens wat over jezelf? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Hey, ik ben Ann Verelst, 44 jaar jong 
en woon in Ham, een landelijk dorpje 
in het uiterste westen van de provincie 
Limburg. Ik ben single en heb een 
dochter van 23 die luistert naar de naam 
Titziana. Mijn sportieve hobby’s zijn 
tennissen en boogschieten, 2 disciplines 
waar ik wekelijks veel tijd in steek. Een 
minder sportieve hobby -maar zeker 
even leuk en waar ik óók veel tijd in 
steek- is een goei pint pakken met 
vrienden en collega’s.

Wat is je functie en wat houdt deze in?
Ik ben vrachtwagenchauffeur in het 
Van Zon distributiecentrum in Lommel. 
Vandaar lever ik dagelijks bij de 
horecaklanten en zorg dat deze de 
bestellingen tijdig en in goede staat 
ontvangen. Dat is een stevige job, maar 
ook eentje die een enorm gevoel van 
voldoening geeft. De dag van vandaag 
is het een hele uitdaging om mij door 
het drukke verkeer te begeven en op 
tijd en heelhuids bij de klant te geraken. 
Eenmaal daar geef ik de klant graag dat 
extra stukje service waarvoor Van Zon 
gewaardeerd wordt. 

Hoe lang werk je bij Horeca Van Zon?
Goh, da’s toch alweer een jaar of 9. 
Ik startte in onze winkel in Beringen 
waar ik onder andere de groenten- en 
fruitafdeling runde en een tijd lang het 
magazijn overeind hield. Een leuke tijd 
met veel toffe mensen om mij heen, maar 
(chauffeurs)bloed kruipt altijd weer waar 
het niet heen kan gaan. Toen Lommel 
in 2020 de deuren opende begon het bij 
mij in Beringen te broeien. En in 2021 
vond ik dan toch mijn roeping terug als 
chauffeur C en ‘verhuisde’ ik naar het 
hagelnieuwe Van Zon distributiecentrum.
 
Wat vind je fijn aan je job?
Ik ben iemand die graag onderweg 
is. En natuurlijk moet ook ik rekening 
houden met een routeschema en 
een tijdspanne, maar het onderweg 
zijn geeft mij een heerlijk gevoel van 
vrijheid en zelfstandigheid. Daarnaast 
heb ik een supergoed contact met mijn 
klanten en dat geeft de job een fijne 
en plezierige kant. Bovendien lever ik 
horecaproducten aan horecaklanten en 
laat ik nu nét ongelofelijk dol zijn op… 
Precies, onze horeca! 

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Keep on going en laten we ons vooral 
niet gek maken door wat er allemaal in 
de wereld gebeurt.

we are zonnetjes

Ann Verelst 
Chauffeur distributiecentrum Lommel
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SUPER
DEAL!

Pain bagnat wit   
14 cm - 4 x 11 x 105 g 

Pastidor 1655   
art. 32398 van  22,13 nu 18,37

17.45

Half stokbrood 
26 cm - 50 x 135 g

Pastridor 1553 
art. 4946 van 18,62 nu 15,32

14.55

Gerookt ontbijtspek 
gesneden zonder knars 
art. 26052 van 14,05 nu 11,57

10.99

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

10.15

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

10.25

Gemalen parmesan 
1 kg - Galbani 
art. 54941 van 14,75 nu 11,95

11.35

Crème camembert 
2 kg - President 
art. 71794 van 26,00 nu 23,00

21.85Crème brie 
2 kg - President 
art. 71795 van 26,58 nu 23,00

21.85

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

9.25Bloem patisserie
5 kg - Anco 
art. 1891 van 8,00 nu 7,10

6.75

/KG 

/KG 
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Super

veelzijdig

Wat is flammkuchen? 

Flammkuchen komt uit de Elzas-regio. In Frankrijk 
wordt deze ‘vlammende taart’ ook wel tarte flambée ge-
noemd. Het is nog het best vergelijkbaar met een pizza 
die een extra dunne, krokante bodem heeft. 

De klassieke flammkuchen wordt gebakken in een 
gloeiendhete houtoven, wat ervoor zorgt dat de 
bodem lekker knapperig wordt. De kracht van flamm-
kuchen zit ’m in de eenvoud. Meer dan een goede 
bodem, een laagje crème fraîche met nootmuskaat en 
spek en ui als topping is er niet nodig. Geen tijd of zin 
om zelf een bodem te maken? Kant-en-klaar flam-
mkuchendeeg is jouw go-to. Dan staat dit lekkere ding 
echt zo op tafel.

Laat je inspireren en scan de QR-code

En lees de volledige Flammkuchen conceptfolder, 
inclusief een waaier aan overheerlijke recepten. Laat 
je onderdompelen in de wonderlijk lekker wereld van 
Flammkuchen. 

flamm-
kuch-en

Makkelijk
Snel

Hoge marges

Zowel voor 
horeca,

take away,
als winkels

Een all in one take away concept door EUROFRESH
Deze artikelen worden uitgeleverd vanuit
het distributiecentrum van Lommel.
Deze zijn niet ter plaatse beschikbaar in de winkels.
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FLAMMKUCHEN 
ESSENTIALS →

TAKE-AWAY
VERPAKKINGS-
MOGELIJKHEDEN↑

↑Serveerplateau 
natural karton bruin 
274x192x30mm - art. 73727
en 
Anti-condenszak 
22x38cm - art. 73803

↑Serveerplateau 
natural karton bruin 
274x192x30mm - art. 73727 
en 
Deksel Rpet transparant 
274x192x40mm - art. 73728

Ontdek het volledige 
concept, benodigd-
heden en recepten op 
eurofresh.be of scan de 
QR-code hierboven.

PRAKTIJK-
VOORBEELDEN↓

Art.nr. 73499 
1 verpakking met 4 stuks
255mmx160mm
Diepvries

FLAMMKUCHEN BASIS BODEM

3.17

VAN 3.96

-20%

Art.nr. 73654
10 stuks per verpakking
200mmx290mm

FLAMMKUCHEN SERVEERPLANK  

79.92

VAN 99.90

-20%

Art.nr. 73655
Tot 4 Flammkuchen 
gelijktijdig bakken!

FLAMMKUCHEN OVEN

699.00

Eindeloos veelzijdig. Beleg met 
vlees, vis of ga gewoon lekker veggie.

Kan ook perfect dienen als zoete afsluiter 
na de maaltijd! Beleg dan bijvoorbeeld 
met Nutella, banaan en kokospoeder.

Voor elk wat wils! Ontdek
onze recepten via de QR-
code hiernaast.

scan mij↓
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SUPER
DEAL!

Pizzamix kaas
julienne - 2 kg 

art. 54384 van  13,71 nu 12,62

11.99

Mozzarella geraspt  
500 g - Violife 
art. 69964 van 6,31 nu 5,53

5.25 Hotelkaas jong
Vergeer 
art. 2217 van 9,77 nu 8,89

8.45

Hotelkaas  
jong belegen
Vergeer 
art. 2218 van 10,47 nu 9,74

9.25

Pita pikant salade 
1 kg - Van Zon 
art. 23002 van 10,75 nu 8,41

7.99 Gebraad in mosterdsaus 
1 kg - Van Zon 
art. 24820 van 11,09 nu 8,41

7.99

Chili con carne
2,5 kg - Hamal 
art. 73680 van 20,64 nu 14,41

13.69

Balletjes in BBQ saus 
1 kg - Van Zon 
art. 8531 van 8,84 nu 6,73

6.39

Fruitbereiding krieken 
1,15 kg - Sundae’s Colac 
art. 23036 van 6,21 nu 5,10

4.85
Hunky chunky 
appel pie  
1,8 kg - Banquet d’Or A238c12
art. 44756 van 21,96 nu 17,84

Honing vast 
500 g - Meli 
art. 4405 van 6,31 nu 5,74

5.45

/KG 

/KG 

nieuw

16.95
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SUPER
DEAL!

Chocup mignon
400 stuks 

art. 34275 van  70,00 nu 58,94

55.99

Crème brûlee 
4 x 110 g diepvries - Didess 

Vanille 
art. 72238 van 10,99

 
Framboos
art. 72240 van 12,32 

Thee 
art. 72239 van 10,99

nu 9,74

9.25
Crème brûlee 
chocolade 
4 x 110 g diepvries - Didess 
art. 72241 van 11,25 nu 9,95

9.45

Donut custard 
undercover 
48 x 60 g - La Lorraine 
art. 73867 van 18,16 nu 14,41

13.69

Wafel Suzy jumbo
XL size - 20 stuks - Lotus 
art. 14089 van 17,02 nu 15,00

14.25Mini frangipane
36 x 32,5 g - Lotus 
art. 43629 van 17,08 nu 15,00

14.25

Kinder bueno 
30 x 43 g 
art. 5304 nu 25,01

2x = Kinder bueno white 
30 x 43 g 
art. 66036 nu gratis

G
R

ATIS
G

R
ATIS  Snack bretzel 

parels zout
1,6 kg 
art. 73369 van 14,57 nu 12,79

12.15

Ori choco duet  
26 cm - 1,1 kg (day&night)  
Banquet d’Or A240c12 
art. 44759 van 18,55 nu 14,68

13.95
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TAKE AWAY DESSERTS
Dessert inspiratie

Bereiding 10 porties: 1 Klop de 0.5 liter Debic chocolademousse (45747) op tot hij luchtig 
wordt. Doe dit met een keukenmachine; u zal merken dat het volume verdubbelt. 2 Meng er 
beetje bij beetje 200 g kastanjecrème (71824) aan toe en breng op smaak met 100 ml hazelnoot-
siroop Monin (36526). 3 Smelt 100 gram suiker (1923) in een steelpannetje op een matig vuur. 
Als de suiker donker blond gekarameliseerd is, voeg dan 80 gram hazelnootjes (37526) en 80 
gram gegaarde kastanjes (51874) toe. Meng alles kort onder elkaar en stort het meteen uit op 
een bakmatje. Hak alles in kleine stukjes. 4 Klop 300 ml Debic gesuikerde room (7304) op tot 
een lobbige massa. 5 Vul de potjes met 2 lagen chocolademousse met telkens een laag room 
ertussen. 6 Werk af met de nootjes en enkele blaadjes chiso cress (40115) voor het serveren.

CHOCOLADEMOUSSE MET KASTANJE EN GEKARAMELISEERDE HAZELNOOT 

Bereiding 10 porties: 1 Klop de 0.5 l Debic tiramisu (39435) op tot 
hij luchtig wordt. Doe dit met een keukenmachine; u zal merken dat 
het volume verdubbelt. 2 Voeg er de 100 ml apple pie siroop Monin 
(54911) aan toe. 3 Schil 3 jonagold appelen (16031), snij ze in blokjes 
en sprenkel er een beetje citroensap (68626) over. 4 Verwarm een  
pannetje met Debic bakken en braden (10206) en bak je appeltjes 
kort aan. Strooi 80 gram suiker (1923) erover en laat zacht 
karamelliseren. 5 Voeg een mespuntje kaneel (9792) en enkele 
druppels vanillearoma (71301) toe, fris op met een beetje geraspte 
zeste van citroen (68626) en blus af met 50 ml OLE Smoky 
Moonshine Apple pie (56325) 6 Vul de potjes met het beslag en de 
appeltjes. 7 Werk af met 150 gram grof gemalen boterkoekjes van 
Didess (48729) en enkele blaadjes atsina cress (41250).

APPLE PIE TIRAMISU | BOTERKOEKJES CRUMBLE 

Bereiding 10 porties: 1 Klop de 0.5 l Debic chocolademousse (45747) 
op tot hij luchtig wordt. Doe dit met een keukenmachine; u zal merken 
dat het volume verdubbelt. 2 Voeg 30 g chocrocks Callebaut (55178) 
toe en breng op smaak met 100 ml mandarijn siroop Monin (60405) 
3 Karameliseer de suiker (1923) en blus met een beetje vocht van 
de 100 g sinaasappelpartjes (10710). 4 Voeg enkele druppels vanille 
extract (71301), 2 stuks steranijs (57012), 5 stuks kardemom (53680) 
en fruitpepper lemon Verstegen (57021) toe en laat kort inkoken. 
5 Als de jus licht stroperig wordt voeg dan de sinaasappelpartjes 
toe. 6 Rooster 20 g amandelschilfers (60832) in een droge pan op 
een matig vuur. 7 Vul de potjes met de chocolademousse en een 
laagje sinaasappelpartjes (zonder de specerijen). 8 Werk af met wat 
citroenmelisse (50484) voor het serveren.

CHOCOLADEMOUSSE MET CITRUS EN SPECERIJEN 

Bereiding 10 porties: 1 Klop 500 g Debic crème Suisse (13099) 
op tot hij mooi glad wordt. Doe dit met een keukenmachine; u 
zal merken dat het volume verdubbelt. 2 Klop ook 200 ml Debic 
gesuikerde room (7304) op tot een lobbige massa en meng deze 
onder de crème suisse. 3 Hak 1 el pistachenootjes (53332) fijn en 
meng deze onder het beslag. 4 Dompel 20 plakjes Lotus quatre 
quart cake (19626) in 100 ml OLE Smoky Moonshine strawberry 
(56323) en leg op de bodem van elk potje alvast een plakje cake. 
5 Dresseer 60 framboosjes (3928) en breng een laag van het 
beslag aan. Leg er een plakje cake op en dresseer nogmaals de 
framboosjes en een laag beslag. 6 Werk af met chocoladeschilfers 
(1252) en 10 takjes verse munt (41233).

CLASSIC ‘TRIFLE’ MET FRAMBOZEN EN PISTACHE 

In samenwerking met:
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Bosvruchtenthee
exclusive selection  
25 stuks - Lipton 
art. 39048 van 4,70 nu 4,37

4.15

Thee variety pack 
classic
180 stuks - Lipton 
art. 59983 van 18,40 nu 16,41

15.59Pepermunt thee
20 stuks - Pure Leaf
art. 63753 van 8,30 nu 7,53

7.15 Earl Grey thee
25 stuks - Pure Leaf
art. 63758 van 10,41 nu 9,32

8.85

Muntthee
exclusive selection  
25 stuks - Lipton 
art. 64783 van 4,90 nu 4,52

4.29 Kamille thee
100 stuks - Lipton 
art. 8394 van 9,73 nu 8,79

8.35

Siroop caramel 
suikervrij 
70 cl - Monin 
art. 59616 van 11,81 nu 9,46

8.99

Siroop pumpkin spice 
70 cl - Monin 
art. 62740 van 12,83 nu 9,46

8.99

Siroop gegrilde 
hazelnoot 
70 cl - Monin 
art. 63170 van 12,01 nu 9,46

8.99

Monin 
1 liter pet

Siroop speculoos 
art. 62233 nu 11,57

10.99
Siroop caramel 
1 liter - Monin 
art. 62224 van 12,00 nu 9,46

8.99
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WIJN
v/d maand

Licht strogele kleur met fruitige geuren 
van appels die aan Golden Delicious 
doen denken en tonen van perzik en 
aromatische bloemen die de neus 
prikkelen. Opmerkelijke frisse en 
evenwichtige zuren maken de wijn sappig 
en heerlijk licht verteerbaar.

Wijn & spijs
Lichte voorgerechten en salades, zacht 
gekruide pasta’s en risotto’s, gebakken, 
gegrilde of gepocheerde vis of als een 
dorstlessend aperitief…

Villa Borghetti Soave Classico
75 cl

art. 37823 van 5,19 nu 4,58

Serveertemperatuur
10 tot 12°C

Herkomst  
Veneto, Italië
 
Druiven  
Garganega, Trebbiano di Soave en 
Chardonnay

Levendige robijnrode kleur in het glas. De 
neus biedt zowel vers rood fruit als gerijpt 
gekonfijt fruit waarbij vooral Morello kersen, 
bessen en krenten opvallen. Dezelfde 
fruitigheid in de mond, aangevuld met een 
fijne zuurgraad en zachte tannines die een 
plezierige afdronk waarborgen.

Wijn & spijs
Voorgerechten, witvlees, rund- en 
varkensvlees, pasta & pizza, vissoepen of 
stoofvleesgerechten...

Villa Borghetti Bardolino Classico
75 cl

art. 37826 van 5,33 nu 4,68

Serveertemperatuur
16 tot 18°C

Herkomst  
Veneto, Italië
 
Druiven  
Corvina, Rondinella en Molinara

4.35 4.45

nieuw

R&J Giorgio  
Pinot Grigio 
75 cl 

Herkomst: 
Veneto, Italië

Druiven: 
100% Pinot Grigio

art. 73747 nu 5,53

5.25

R&J Passione  
Sentimento Rosso 
75 cl 

Herkomst: 
Veneto, Italië

Druiven: 
40% Merlot, 30% Croatina en 
30% Corvina

art. 71168 nu 6,58

6.25
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Hermandad 75 cl
Herkomst: Mendoza  
Valley, Argentinië

Malbec
art. 68661

Blend 
art. 68662

druiven: 45% Merlot,  
30% Cabernet  
Sauvignon, 20% Merlot  
en 5% Petit Verdot

Chardonnay
art. 68664

14.95

Le Val 
75 cl 

Merlot
art. 53158 

Chardonnay 
art. 53160

van 5,04 nu 4,62

4.39

Prosecco Terra Serena
20 cl 

Herkomst: Veneto, Italië

Extra Dry
art. 66703

van 3,02 nu 2,68

2.55

Rosé
art. 68758 

druiven: 
88% Glera en  

12% Pinot Noir

van 3,13 nu 2,79

2.65

Limoncello  
Antica Villa
28% - 1 liter 
art. 66254 van 18,17 nu 16,62

15.79

Zonnebloem
75 cl 

5.85

Casal Farneto   
75 cl 

4.85
 nu 6,16van 5,60 nu 5,10

Herkomst: 
Stellenbosch, 
Zuid-Afrika

Pinotage
art. 65149  

van 7,20

Chardonnay
art. 41780  

van 7,26 

Herkomst: 
Marche, Italië

Verdicchio classico 
art. 71682

druiven: 
100% Verdicchio 

Rosso Piceno
art. 71683

druiven: Montepulciano,  
Sangiovese, Merlot en 
Cabernet Sauvignon

Laureat  
art. 65172

druiven: 
Cabernet 

Sauvignon  
en Merlot

van 10,81

 nu 9,46

8.99

van 17,81 nu 15,74

Heerlijk bij wild

druiven: 
100% Glera
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Omerta Belgian rum  
35% - 70 cl  
art. 56496 van 27,16 nu 24,20

22.99

The Kraken 
black spiced rum
40% - 70 cl 
art. 71515 van 25,55 nu 22,09

20.99

Hendrick’s Gin
41,4% - 70 cl Jiggerpack
art. 71757 nu 34,68

32.95

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 36,30

34.49

Licor 43  
31% - 1 liter  
art. 47500 nu 26,53

6x =

G
R

AT
IS

G
R

AT
IS

  

 Licor 43 Coffee starterskit 
26 Carajillo sets, 12 ballon glazen,  

50 gedraaide roerstokjes,  
30 menukaartjes, 30 tentkaarten  

art. 73866 nu gratis 
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RAIMAT
Wijndomein in de kijker

De Segre loopt van de Pyreneeën via Lérida (‘Lleida’ in het Catalaans) naar de Ebro.  

De denomicación de Origen (kortweg D.O.) Costers del Segre, die letterlijk vertaald ‘Overs 

van de Segre’ betekent, bestaat uit vier gebieden rond Lérida. Raimat is zeer bepalend geweest 

voor de ontwikkeling van de wijnbouw en het verkrijgen van de D.O. status. Raimat, zo’n  

3000 ha groot waarvan 1000 ha beplant met wijnstokken, was sinds 1918 eigendom van de 

familie Raventós (eigenaars van het Cava bedrijf Codorníu). Raimat heeft zich vooral toegelegd 

op het aanplanten van Franse druiven aangevuld met enkele typische Spaanse variëteiten 

als Tempranillo, Xarel-lo en Albariño. Deze combinaties van druiven maken de wijnen zeer 

populair, niet alleen in eigen land maar ook ver buiten de Spaanse landsgrenzen. 

Ãnima de Raimat Blanco 
Druivenrassen: Chardonnay, Xarel-Lo 
en Albariño

Ãnima de Raimat Tinto 
Druivenrassen: Cabernet Sauvignon, 
Syrah en Tempranillo

Het is een zeer complexe en 
geconcentreerde wijn met noties van 
geel fruit als perzik en nectarine en wit 
fruit als peer en meloen, aangevuld met 
een hint citroen en passievrucht die 
voor een verfijnde frisheid zorgt. In de 
afdronk rolt een subtiele aanwezigheid 
van witte bloemen en mediterrane kruiden 
soepeltjes door de mond. 

De wijn biedt complexe aroma’s van 
zwart fruit die mooi verweven zijn met 
cacao en mokka, lichtjes afgekruid met 
peper, nootmuskaat en balsamico. Mooie 
lange afdronk met subtiele hints van 
elk gecombineerd met rijp fruit. Ronde 
tannines maken de wijn stevig maar toch 
zacht. 

70 cl 
art. 56234 van 8,94 nu 7,99

7.59

70 cl 
art. 56235 van 8,94 nu 7,99

7.59

We trekken naar de westelijke helft van Catalonië in Spanje, ver weg van het toerisme aan de Costa’s.
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Ana Aqua mineraalwater 
12 x 50 cl pet 
art. 55268 van 3,26 nu 2,89

2.75

Ana Aqua mineraalwater
6 x 1,5 liter pet 
art. 55269 van 3,13 nu 2,89

2.75

Chaudfontaine 
24 x 50 cl 
art. 16689 van 13,90 nu 11,57

10.99

Chaudfontaine bruis
4 x 6 x 50 cl 
art. 16697 van 15,67 nu 12,62

11.99

Chaudfontaine 
24 x 33 cl 
art. 16699 van 10,29 nu 8,41

7.99

Chaudfontaine bruis
24 x 33 cl 
art. 26346 van 12,82 nu 10,52

9.99

Monster energy
24 x 50 cl blik 
art. 31985 van 32,71 nu 27,32

25.95
Monster ABS 
Absolutely zero
6 x 4 x 50 cl blik 
art. 47574 van 32,71 nu 27,32

25.95Monster ultra white
24 x 50 cl blik 
art. 54826 van 32,71 nu 27,32

25.95

nu 1,25

Sappen
1 liter - Varesa 

1.19

Sinaasappelsap
art. 2709 van 1,36

Appelsap 
art. 11091 van 1,39

Fuze tea black tea sparkling
6 x 4 x 40 cl pet
art. 60825 nu 23,68 

4 HALEN
2 BETALEN

dat is11.25per tray 
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+

+

Jupiler bier 
cold grip 24 x 33 cl blik 
art. 3062

Jupiler bier 0,0% 
cold grip 24 x 33 cl blik 
art. 57877

Victoria bier
6 x 4 x 33 cl blik 
art. 70014

GRATIS 1 World Cup box bij aankoop van 4 trays 
Jupiler, 1 tray Jupiler 0,0% en 1 tray Victoria

=

=

=

Fuze Tea 
black tea peach hibiscus  
6 x 4 x 40 cl pet 
art. 60831

1x

4x 1x

2x1x 1x

Fuze Tea 
green tea mango kamille 
6 x 4 x 40 cl pet 
art. 60829

G
R

ATIS
G

R
ATIS  

G
R

ATIS
G

R
ATIS  

G
R

ATIS
G

R
ATIS  

Frisdrank
24 x 33 cl sleek blik 

Pepsi
art. 13244 

7up free - stevia
art. 64304

11.95

+ 1x
World cup box 
met 2 World Cup T-shirts, 
1 Tifo vlag en 
1 vlaggenslinger
art. 73601

Coca-Cola  
30 x 33 cl sleek blik 
art. 25848

Coca-Cola Zero  
30 x 33 cl sleek blik 
art. 47224

Supportersmuts  
Coca-Cola
art. 73892

van 17,11 nu 12,58
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Wil jij je gasten verrassen met de delicatessen van 
Veggie bites? Zet dan één van onze mixen op tafel, 
maak een mooie borrelplank op met onze smake-
lijke snacks of tover onze hapjes om tot een heerlijk 
voorgerecht of side dish. Veggie Bites vormen een 
mooie aanvulling op de gezonde borrelplank naast 
bijvoorbeeld olijven, snoeptomaatjes en komkommer.

Lang houdbaar. Buiten de koeling bewaar-
baar. Minimum houdbaarheid 6 maanden.

Scan de QR-code en ontdek 
het volledig assortiment 
Veggie Bites online→
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Een behoorlijk percentage van geoogste groenten en 
fruit heeft niet de gewenste vorm en noemen we ‘lelijk’ 
en ‘buitenbeentjes’. Het kost boeren vaak geld om dit 
soort producten af te voeren. Met Veggie Bites wil-
len we deze uiterlijk imperfecte maar verder uitsteken-
de producten juist gebruiken. Zo kun je lekker snacken 
én tegelijkertijd verspilling tegengaan.

Veggie bites 
seaweed crisps 
salt
40g

Veggie bites 
crispy vegeta-
ble mix
75g

Art.nr. 73826
1 doosje van 40g

Art.nr. 73828
1 doosje van 75g

Veggie bites 
krokante mix 
van padden-
stoelen 
50g

Veggie bites 
krokante pa-
prika mix
50g

Veggie bites 
crispy green 
beans
40g

Veggie bites 
groente crou-
tons
350g

Art. nr. 73829
1 doosje van 50g

Art. nr. 73830
1 doosje van 50g

Art. nr. 73831
1 doosje van 40g

Art. nr. 73827
1 doosje van 80g

Art. nr. 73832
1 doosje van 350g

Veggie bites 
groente crou-
tons
80g

Opgelet! 
groot-

verpakking

2.26

VAN 2.51

2.48

VAN 2.75

2.19

VAN 2.43

2.49

VAN 2.77

-10% -10%

2.42

VAN 2.69
-10%

2.94

VAN 3.26
-10%

-10%

9.43

VAN 10.48
-10%

-10%
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Wc blokjes blue 
40 g - Glorix professional 
art. 61944 van 2,27 nu 1,47

1.39

Keukenspray 
glanzer inox/rvs 
500 ml - Dipp 33
art. 46847 van 13,68 nu 8,62

8.19
Keuken reiniger 
desinfec. Easy pro
500 ml - Dipp 69
art. 63980 van 9,84 nu 6,20

5.89

Tafels & multi-
oppervlak easy pro
750 ml - Dipp 79 
art. 64050 van 7,16 nu 4,52

4.29
Inox reiniger & 
ontkalker Easy pro
500 ml - Dipp 21
art. 71093 van 8,15 nu 5,15

4.89

Sanitair en kalkreiniger
gel - 1 liter - Dipp 19 
art. 45534 van 5,82 nu 3,67

3.49

Wc ontkalker
gel - 750 ml - Dipp 08 
art. 45535 van 3,78 nu 2,73

2.59

Original bleek
1,25 liter - Glorix 

art. 71744 nu 3,01 

3 HALEN
2 BETALEN

dat is 1.90 per stuk 
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Oven & grill reiniger
750 ml - Cif Professional
art. 7535 van 9,48 nu 6,94

6.59Hygiene keuken reiniger
750 ml - Cif Professional 
art. 7902 van 6,88 nu 4,94

4.69
Tablets professional 
all-in-one 
200 stuks - Sun 
art. 31850 van 49,18 nu 37,88

35.99

Microvezeldoek
pva 5 stuks - Vileda

Blauw 
art. 49592 

Rood
art. 49593

van 13,13 nu 10,47

9.95 Aluminium folie
45 cm x 250 m - Reynolds 
art. 7182 van 44,83 nu 36,09

34.29Vershoudfolie
30 cm x 300 m - Reynolds 
art. 7192 van 16,94 nu 13,63

12.95

Kaars highlight mozaiek 
glas antraciet
6 stuks - Spaas 
art. 61974 van 12,49 nu 10,52

9.99
Kaars highlight mozaiek 
glas rode blos
6 stuks - Spaas 
art. 61975 van 12,49 nu 10,52

9.99
Kaars highlight mozaiek 
glas transparant
6 stuks - Spaas 
art. 61976 van 12,49 nu 10,52

9.99
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Cups + garantiesluiting 
180 cc - 36 stuks 
art. 34221 van 10,25 nu 8,73

8.29
Cups + 
garantiesluiting
1 liter - 24 stuks (soeppot) 
art. 34223 van 14,35 nu 11,99

11.39

Bamboe papier bak 
500 ml - 25 stuks 
art. 68165 van 6,92 nu 6,05

5.75 Bamboe papier bak
750 ml - 25 stuks 
art. 68166 van 7,52 nu 6,58

6.25 Bamboe papier bak 
1 liter - 25 stuks 
art. 68167 van 8,06 nu 7,10

6.75

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

3.55

Koffiebeker karton 
black & white
250 ml - 50 stuks 
art. 71074 van 2,95 nu 2,58

2.45
Koffiebeker karton 
black & white
180 ml - 100 stuks 
art. 71075 van 3,90 nu 3,42

3.25Deksel zwart koffiebeker
70 mm - 50 stuks 
art. 73721 van 1,96 nu 1,74

1.65

IJsschep aluminium
Stockel 

1/30 
art. 50319 

1/20 
art. 50320

1/24  
art. 50321

22.45

IJsportie lepel
Stockel

1/24 
art. 50325 

1/60  
art. 50338

1/20  
art. 50327

1/100 
art. 50334

26.95

IJsportie lepel
1/36 - Stockel 
art. 50343 van 35,05 nu 28,67

27.24
van 29,19 nu 23,63 van 35,05 nu 28,37
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Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak: 
Ik ben Jeroen Stessens, chef en eigenaar van Party & Catering Jeroen in Dessel. 
Mijn zaak is zoals zovelen klein gestart, bij mijn ouders in de kelder. Als leerkracht 
van de hotelschool had ik nog wat tijd over. Het plan was om af en toe een klein 
feestje te doen, maar al snel merkte ik dat de kleine feestjes moesten plaats 
maken voor trouwfeesten en grotere evenementen. 14 jaar verder werk ik niet 
meer voor de hotelschool maar ben ik fulltime bezig met Party & Catering Jeroen. 
Onze keuken is vooral gericht op seizoenen en creativiteit. Verschillende stijlen 
komen aan bod (Frans-klassiek, Italiaans, Spaans, Oosters...). Eén van mijn 
grootste passies is barbecueën, het liefst op open vuur. Voor vele horecazaken 
was de coronaperiode een lastige periode om snel te vergeten. Maar daarentegen 
ben ik  deze periode zeer dankbaar. Ik ben trots op hoe we deze periode met 
heel wat creativiteit hebben doorstaan. Er ontstonden take-away concepten 
met thema’s om U tegen te zeggen. Ik denk maar aan Streets of New York, The 
Hing North of gluren bij de Noorderburen waarbij ik gerechten van Nederlandse 
sterrenrestaurants omtoverde naar een originele take-away formule. In het leven 
moet je kunnen schakelen, aanpassen, incasseren en weer rechtstaan. Deze 
oefening heeft me gebracht tot waar ik nu sta en het is echt helemaal oké om te 
zeggen dat ik hier fier op ben.

Signature dish:
Ik heb niet echt één of twee gerechten die mijn ‘signature dishes’ zijn. Ons 
concept is gewoon een ’signature concept’. De bites kenmerken Party & Catering 
Jeroen. Voor mij moeten het vaak meerdere en kleinere gerechten zijn met 
telkens verschillende invloeden. Ik vind het belangrijk dat hier een losse sfeer 
rond hangt. Eet ze staande bij een tuinfeestje of zittend aan een stijlvolle tafel, 
alles kan. De gerechten gaan van een ceviche met lime en gegrilde sla en een 
risotto met kreeft naar fatboy burger (black agnus en mac and cheese) tot een 
flower power ibiza dessert met kersen.

Korte omschrijving over jullie zelf en jullie zaak: 
Wij zijn Jelle en Roel van het gelijknamige catering bedrijf ‘Traiteur - Thuiskok 
Jelle en Roel’. Een eerlijke keuken, oog voor detail en werken met dagverse 
producten zijn drie van onze grootste troeven. De klanten een totaalbeleving 
geven en voldoen aan hun culinaire wensen is ons doel. We zijn gespecialiseerd 
in de gastronomische, verfijnde keuken en steeds op zoek naar een verbetering 
binnen onze gerechten. Vanuit een rijk pallet aan ervaringen in de horeca 
proberen wij samen met een team van jonge enthousiaste medewerkers onze 
doelen te bereiken. Wij zijn een ondernemend en stressbestendig team met oog 
voor een vlotte organisatie. Sinds enkele jaren hebben we ons bedrijf uitgebreid 
met ‘Frut en Foodstore by Jelle en Roel’: een moderne, kwalitatieve frituur waarin 
we de stijl van onze huisbereide gerechten doortrekken. Jelle is al van jongs af 
aan geïnteresseerd in alles wat met koken te maken heeft. ‘Ik begon pas vanaf 
m’n 20ste met mijn opleiding tot chef kok en deed ondertussen ervaring op bij 
brasserie ‘Den Brugwachter’ en ‘Bij Den Burger’ in Lommel.’ Na vijf jaar kreeg 
ik de unieke kans om bij restaurant ‘Cuchara’ aan de slag te gaan onder leiding 
van chef Jan Tournier. Na een jaar vol culinaire hoogstandjes vond ik het tijd om 
een nieuwe uitdaging aan te gaan. Roel zijn passie is koken. ‘Op mijn 24ste ben 
ik in Mol hotelschool gaan volgen voor de opleiding tot chef kok. Daarna heb ik 
mijn kennis verder kunnen uitbreiden met een uitgebreide wijncursus. Ook door 
mijn ervaring in het organiseren van de bediening vullen we elkaar erg goed aan.’

Signature dish:
In ons ‘thuiskok’ verhaal bieden we tal van mogelijkheden. Een gastronomisch 
menu geserveerd aan een mooi gedekte tafel, een walking dinner, een 
barbecue en nog veel meer. Dit gerechtje is de Presa Iberico. Een stukje vlees 
dat misschien niet meteen bekent in de oren klinkt. Maar het is super sappig 
en smaakvol. Hier geserveerd met witte asperge, jonge wortel en pom fondant 
aardappel. Wij werken heel graag met Spaans varkensvlees, gecombineerd met 
verse groenten.

Chef Chef 
Jeroen Stessens  Jelle & Roel 

BATTLE 8 Private Catering

Party & Catering Jeroen - Hoefstraat 32, 2480 DesselTraiteur/huiskok Jelle & Roel - Lutlommel 180, 3920 Lommel

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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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

Sous-vide 
systeem
2/3 rvs - Hendi 
36,3 x 33,5 x 29 cm
art. 60866 van 298,50 nu 252,58

239.95

Vacuum  
verpakkingsmachine 
Profi line 300
sealstrip 30 cm 230v
35,9 x 42,5 x 36,6 cm  
Hendi
art. 63279 van 1095,00 nu 894,68

849.95

Ivide circulator 
stick 
8 liter 230v 750w  
6,3 x 9,7 x 33,4 cm
Hendi 
art. 68277  

van 149,50 nu 126,26

119.95

Vacuum verpakkingszak
230 x 160 mm - 100 stuks
Hendi 
art. 68555 van 7,95 nu 6,58

6.25

Vacuum 
verpakkingszak
350 x 250 mm - 100 stuks 
Hendi 
art. 68556 van 14,50 nu 11,95

11.35

Precisieweegschaal
10 kg - Hendi 
art. 73427 van 20,95 nu 17,21

16.35


