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Molenvliet 11
3335 LH Zwijndrecht

Hartverwar-

mend lekker

Kijk op pagina 18 voor 

tips om de lekkerste 

chocomelk te maken!

Door de regionale spreiding en zelfstandigheid van uw grossier is het mogelijk, dat niet alle aanbiedingen uit deze folder bij uw grossier verkrijgbaar zijn.
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Gouda’s Glorie 
fritessaus 25%   

Tube 850 ml (verpakt per 8 st.)

Aviko straight churros
1.000 g (verpakt per 6 st.)

Bakx Foods kipburger 
24 x 90 g

€12,20

€1,85 €15,30

 Proppy bierglas PP 78 mm 
0,2 l/0,25 l splintervrij helder 

50 st. (verpakt per 20 st.)

Lipton ice tea sparkling, 
peach of green

Flesje 200 ml (verpakt per 28 st.)

Molco waldkorn classic 
pyramide   
35 x 100 g

€0,85 €0,40

€1,55

Nieuwe receptuur!

BEZORG
KRANT
ACTIES!

NIEUW!
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Duyvis borrelnoten provencale, oriëntal of cocktail
1.000 g (verpakt per 6 st.)

Doritos nacho cheese, sweet chilli pepper of cool american
44 g (verpakt per 20 st.)

Verstegen uienpoeder
Doos 1 kg

Knorr demi-glace saus
1,475 kg (verpakt per 6 st.)

Duyvis pinda’s gezouten
1.000 g (verpakt per 12 st.)

Lay’s chips 
naturel of paprika

40 g (verpakt per 20 st.)

Remia satépasta    
Emmer 12 kg     

€6,90

€0,35

€14,95 €15,30

€6,05

€0,35

€37,05



Buitenhuis introduceert 
drie nieuwe producten 
Buitenhuis pakt uit met maar liefst drie

nieuwe producten: twee soorten bitter-

ballen en een assorti box. 

Buitenhuis angus bitterbal
Een bitterbal van 30 gram gevuld met schots angus 
rundvlees. De ragout is zeker rijk van smaak terwijl 

deze bal ook een heerlijke knapperige korst heeft. 

Buitenhuis Old A’dam bitterbal
Krokante kaasbitterballen met de ragout van 

Buitenhuis gemixt met de volle smaak van Old 
Amsterdam kaas. 

Buitenhuis vega mix 
Vega mix is de naam van de nieuwe assorti box. 
Een box gevuld met 4 verschillende vega snacks.

Informeer naar de aantrekkelijke 
introductieprijzen bij uw groothandel!



Vier de winter

Gasten willen beleving. 365 dagen per jaar, ook 

in de winter.Vier het seizoen en geef je zaak 

een winterse uitstraling. Vertel binnen, buiten 

en digitaal hetzelfde verhaal en zorg dat de 

menukaart en aankleding op elkaar aansluiten. 

Gasten hebben in de winter behoefte aan ander 

eten en drinken dan in de zomer. 

Lekkere stoofschotels, goed gevulde stamppotten, 

quiches, snert en andere soepen zijn hardlopers 

op de winterspijskaart. Stevige kost, gemakkelijk 

te bereiden.

Een omzetbooster bij uitstek: een hip en 

knus winterterras. Een plek waar je gasten 

met heaters, sfeerhaarden, overkappingen, 

comfortabel meubilair, plaids en dekentjes ook in 

de koudste maanden van het jaar op een warme 

belevenis kunt trakteren. Gasten die het lekker 

warm hebben blijven langer zitten en nemen al 

gauw nog een extra wijntje, glühwein, cocktail, 

warme chocomelk, speciale ko#e met een warme 

appelbol of een typisch wintergerecht van de 

kaart. En extra voordeel: leven in de brouwerij, 

zeker gezelligheid, werkt aanstekelijk voor 

voorbijgangers.

Tel uit je winst. €11,40

Coertjes stoofvlees “special”
2.700 g (verpakt per 6 st.)

Lipton ice tea sparkling
Pet"es 1.100 ml 

(verpakt per 12 st.)

Vanreusel krokante kipburger
24 x 85 g

€20,40

€1,35



Lekker snacken!
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Coertjens stoofvlees
850 g (verpakt per 12 st.)

Lamb Weston potato dippers
2,5 kg (verpakt per 4 st.)

van Osch gehaktbal gebraden 
of gebraden pikant

40 x 125 g

Wijko satésaus 
geconcentreerd

13 kg

van Osch goudbal pittig 
of gebraden

40 x 125 g

Coertjens stoofvlees
2.000 g (verpakt per 6 st.)

Coertjens stoofvlees
2.700 g (verpakt per 6 st.)

Wijko satésaus kant-en-klaar
10 kg

van Osch speksnek
30 x 100 g

€5,90

€4,05

€24,05

€12,70

€52,05

€20,35

€16,85

€31,05

€17,20
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Hapjes en drankjes

van Strien bio fairtrade 
assortiment koekjes

66 st.

van Strien 
roomboterkaasstengel

25 x 2 st.

van Strien 
meerzadenstengel

25 x 2 st.

€9,00 €8,85 €8,85

Fïnley tonic of tonic zero
Flesje 200 ml 

(verpakt per 24 st.)

Fïnley bitter lemon
Flesje 200 ml 

(verpakt per 24 st.)

Fïnley ginger ale 
Flesje 200 ml 

(verpakt per 24 st.)

€0,40 €0,40 €0,40
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Smakelijke bloemkool
Aantal porties: 10
Menugang: Side salad

Ingrediënten
1600 g   Bloemkool Minute Bonduelle
3 dl   Kewpie Japanese dressing, Sesame Soy  
  sauce
-   gember, vers
5 el   koriander, vers gemalen
½ bos   koriander, vers
1 el   pijnboompitten
5 el   rijstolie
1 el   kno%ook, vers gemalen
1 tl   citroengras, vers gemalen
-   parmezaanse kaas
50 g   cashewnoten, gebakken en ongezouten
100 g   pecorino, geschaafd
10 st   korianderblaadjes (garnering)

Bereiding
1. Laat het vriesvers product 24 uur in de koeling  
    ontdooien.
2. Rooster de bloemkool met een brander en laat 
    afkoelen.
3. Voeg aan de Kewpie dressing naar smaak verse  
    gember toe.
4. Meng de bloemkool met deze marinade en laat dit    
    enkele uren intrekken in de koeling.
5. Voeg de vers gemalen koriander, kno%ook, citroen- 
    gras, rijstolie, vers korianderblad, pijnboompitten  
    en parmezaanse kaas samen. Meng dit mengsel met  
    de staafmixer glad tot een korianderpesto.
6. Dresseer op een bord de geroosterde, gemarineerde  
    bloemkool.
7. Garneer met de korianderpesto, pecorino, 
    cashewnoten en koriander blad. €4,10

Bonduelle bloemkool 
(35/50 mm) - minute
2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Bonduelle 
boerensoepgroenten
2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Bonduelle bladspinazie 
(125 g)

2,5 kg (verpakt per 4 st.)

€5,60

€3,45



Lamb Weston Private Reserve Frites 11x11 (F66)

2,5 kg (verpakt per 4 st.)

€2,95

Deze super scherpe aanbieding is uniek in Nederland.

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

ACTIE!



€2,95

Lamb Weston Private Reserve Frites 9x9 (F64)

2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

Deze super scherpe aanbieding is uniek in Nederland.

ACTIE!



Snacks!

Bezorgkrant acties - geldig van 18/02/2019 t/m 02/03/2019 - pagina 11

Bakx Foods grillburger 
24 x 100 g of 30 x 80 g

Aviko la Cuisine Belge artisan
2.500 g (verpakt per 5 st.)

Vanreusel mad roosters 
15 x 3 x 50 g

Aviko pom’ sautées
2.500 g (verpakt per 4 st.)

Vanreusel chickies vernieuwd 
120 x 19 g

Bakx Foods grillburger 
40 x 55 g

Bakx Foods grillburger 
20 x 175 g

Aviko pom’ rissolées
2.500 g (verpakt per 4 st.)

Vanreusel nuggizz
96 x 22 g

€17,90

€2,85

€15,75

€16,75

€3,10

€18,30

€26,60

€3,10

€14,35



Da’s frappant!

Frappant hotmix 
Emmer 2,5 kg

Frappant frituurolie
 10 l

Frappant satésaus 
kant-en-klaar 

5,5 kg

Frappant fritessaus 35%
 10 l

Frappant 
ambachtelijke gehaktbal

30 x 150 g

Frappant horecamix
Emmer 5 kg

Frappant horecamix
 Emmer 3 kg

Frappant fritessaus 25%
 10 l

Frappant vleeskroket 10%
28 x 100 g

€10,50

€13,20

€12,45

€19,25

€10,75

€24,20

€11,55

€9,40

€6,40
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Verstegen paprikapoeder
Doos 1 kg

Kno"ook behoort net als uien, bieslook, prei 
en daslook tot de lookfamilie. Kno"ookpoeder 
is van structuur #jner dan kno"ookgranulaat. 

Het poeder is wit-crème van kleur en heeft 
een sterke doordringende wat zoetige geur. 

Kno"ookgranulaat heeft een iets meer 
branderige scherpe smaak.

Phase with butter bavour
0,9 l (verpakt per 12 st.)

Verstegen peper wit 
muntok gemalen

Doos 1,5 kg

Wist je dat?

Waarom witte muntok 
peper van Banka?

Blue Band fraîche
1 l (verpakt per 8 st.)

Verstegen knobookpoeder
Doos 1 kg

Blue Band culinair 15%
1 l (verpakt per 8 st.)

€16,10

€3,60

€33,35

€3,95

€11,95

€2,20

Door de grondsoort, het klimaat en de verwerkings-
wijze die Verstegen samen met de boeren heeft 
ontwikkeld, heeft de witte peper van Banka een 
unieke warme smaak. Waar de meeste witte peper 
alleen heet is, bevat de Banka peper veel extra 
aroma’s.
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Waldkorn® neemt de tijd voor smaak

WALDKORN® 

CLASSIC 

BROODJES... 

HELEM
AAL K

LAAR
  

VOOR 
MORG

EN!

CLEAN LABEL
Gegarandeerd clean!  
Zonder bewaarmiddelen,  
smaak- of  kleurstoffen  
en helemaal palmolievrij.

SCHIJF VAN VIJF
Smakelijk en voedzaam!  
De Waldkorn® Classic Broodjes  
passen perfect binnen  
een gebalanceerd dieet.

CLEAN  LABE L

Dagelijks genieten, nu nog lekkerder!
Een duurzaam en gevarieerd broodje: daar houdt elke consument van.  

En nu nog meer, want de vernieuwde Waldkorn® Classic-range beantwoordt volledig aan de verwachtingen van 
morgen. Dat betekent compromisloos genieten van de premium smaak van een vertrouwd icoon!



Unox cup-a-soup, 
diverse varianten

21 x 175 ml (verpakt per 4 st.)

Unox cup-a-soup drink-
bouillon, diverse varianten
26 x 175 ml (verpakt per 4 st.)

Knorr drinkbouillon, 
diverse varianten

Doos 80 st. (verpakt per 6 st.)

€6,45 €6,15 €15,45

Molco waldkorn 
classic carré

30 x 100 g

Nieuwe receptuur!Nieuwe receptuur! Nieuwe receptuur!

Gouda’s Glorie mayonaise    
Tube 850 ml (verpakt per 8 st.)

Molco waldkorn 
classic pyramide junior

80 x 50 g

Gouda’s Glorie 
tomatenketchup  

Tube 850 ml (verpakt per 8 st.)

Molco waldkorn 
classic reuzenbol

20 x 128 g

€10,75

€1,95

€16,65

€1,65

€9,70
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Gouda’s Glorie mosterd
Tube 850 g (verpakt per 8 st.)

€1,60



Hartverwarmend lekker
Een winter zonder warme chocolademelk? On-
denkbaar. Als horecaondernemer scoor je daar 
bonuspunten mee. Op het winterse terras of 
binnen bij de open haard. Zeker als je de oeroude 
klassieker nog leuker en lekkerder maakt. Verras 
gasten met een bijzondere variant voor extra 
smaak en beleving. En voeg iets speciaals toe. 
Een huisgemaakte brownie of een extra topping 
op de slagroom zoals gehakte walnoten of een 

karamelsaus met zeezout.

Drie keer warme chocolademelk met een tic:
1. Pompoen voedt, vult en geeft net dat beetje  
 extra smaak
2. Marsmallows smelten en zorgen voor een 
 lekker %u&y e&ect
3. Warme chocomelk en alcohol gaan goed 
 samen. Giet er een scheutje whiskey, Amaretto 
 of Baileys in.
Stuk voor stuk lekkernijen waar je helemaal warm 
van wordt.

Wist je dat
Je slimmer wordt van een kop warme chocomelk?
Misschien raar, maar helemaal waar. Het drinken van 
warme chocomelk vergroot de intelligentie. Dat heeft 
te maken met het antioxidant %avonoïde dat net als 
in groente en fruit ook in chocomelk zit. Flavonoïden 
zorgen voor meer zuurstof in je bloed. Hierdoor kun je 
beter nadenken en zaken onthouden.

Pompoen hot chocolate recept: 
Ingrediënten:
200 ml chocolademelk
100 ml pompoenpuree
½ theelepel kruidenmix (speculaaskruiden of koek-
kruiden)
½ el honing
½ theelepel vanille extract

Optioneel:
Pompoenkruidenmix
Slagroom

Breng alle ingrediënten bij elkaar en pureer alles goed 
door elkaar. Giet het in een beker en voeg naar wens 
slagroom en een snufje pompoenkruidenmix toe. 

Drink smakelijk!
€5,80

Douwe Egberts cacao 
fantasy sticks UTZ

Debic slagroom met suiker
Spuitbus 0,7 l (verpakt per 6 st.)

van Strien 
luxe roomboterkoekjes

66 st.

€19,95

€5,50



Non food
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Tork lunchservet 33 x 33 cm 
2-laags, 1/4-vouw, wit
200 st. (verpakt per 10 st.)

Depa draagtray karton 
6-gaats, bruin

200 st.

Depa borrelglas pet 38 mm 
0,02 l splintervrij helder

40 st. (verpakt per 30 st.)

Tork lunchservet 33 x 33 cm 
2-laags, 1/4-vouw, lichte kleuren

200 st. (verpakt per 10 st.)

Tork lunchservet 33 x 33 cm
2-laags, 1/4-vouw, donkere kleuren

200 st. (verpakt per 10 st.)

Depa bierglas met kraag 
170/220 ml onbreekbaar

12 st. (verpakt per 6 st.)

€3,10

€14,45

€4,10

€0,70

€4,40

€4,40

Andy allesreiniger 
vertrouwd of citroen fris

2 kg (verpakt per 6 st.)

Cif cream schuurmiddel 
normaal of citroen

8 x 750 ml (verpakt per 8 st.)

Glorix Toiletreiniger O2
750 ml (verpakt per 12 st.)

Sun tabs classic
38 st. (verpakt per 7 st.)

€1,25 €1,30 €0,95 €3,70



Bolsius professional theelicht 
4 uur, wit, 100 st.
(verpakt per 8 st.)

Bolsius professional theelicht 
6 uur, wit, 100 st.
(verpakt per 6 st.)

Bolsius professional theelicht 
8 uur, wit, 90 st.
(verpakt per 6 st.)

Bolsius professional 
maxilichten 10 uur, wit, 40 st.

38 st. (verpakt per 7 st.)

€3,95 €4,95 €5,95 €6,70

Theelicht - 4 uur
Is er maar weinig ruimte maar wilt u 
wel een lichtaccent op tafel? Dan is 
de 4 uurs theelicht met houder een 
goede keuze. 

Theelichten van Bolsius bieden 
een betrouwbare brandduur en 
een mooie vlam.

Theelicht - 6 uur en 8 uur
Voor een avond lang sfeervol licht 
zonder omkijken kiest de 6-uurs 
en 8 uurs theelichten. Gemakkelijk 
opnieuw aan te steken dankzij de 
kwaliteitslont. 

Theelicht - 10 uur
Het maxilicht is met zijn grote vlam 
en houder een eyecatcher in uw 
interieur. Dit licht combineert het 
e&ect van een grote kaars met het 
gebruiksgemak van een theelicht. 

Bolsius



Friesche Vlag goudband
1 l (verpakt per 6 st.)

Friesche Vlag halvamel
1 l (verpakt per 6 st.)

Friesche Vlag halvamel
455 ml (verpakt per 20 st.)

Friesche Vlag halvamel
465 ml (verpakt per 12 st.)

Friesche Vlag halvamel
Cups 400 x 7,5 g

Friesche Vlag goudband
Cups 400 x 7,5 g

€2,70

€2,10

€0,95

€1,05

€20,90

€20,60
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Debic smeren en bakken
2 kg (verpakt per 6 st.)

Debic bakken & braden
Fles 1 l (verpakt per 6 st.)

Campina 
roomboter ongezouten

Kluit 5 kg

Campina boter
Kuipje 200 x 10 g

€9,15 €4,75 €28,35 €14,70

Friesland Campina



Producten in deze folder worden geleverd tegen netto/nettoprijzen. Wijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn excl. btw.

Plaats uw inlaadorder bij

uw bezorggroothandel

en ontvang de bestelcode

BESTEL NU DE OLA IJSKAART MET 

UW EIGEN LOGO OF BEDRIJFSNAAM!

UW LOGO HIER?


