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Opmerking 2: Deze lijst is slechts een greep uit ons volledige 
assortiment. Indien u graag een alternatief product wenst, gaan wij 
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Vlees 
KIP 

 Kipfilet° 
*1e keuze kipfilet 
*250-300-450gram 

  

 Kipfiletbrochet° 
*Met ananas, paprika, spek of ajuin 
*Aantal stukjes per stok naar keuze 

  

 Kipfiletbrochet met ananas (150g)  
*Per 10 stuks verpakt 
*Gekruide blokjes kipfilet met ananas op spies 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Kipfiletbrochet met paprika en ui (150g)  
*Per 10 stuks verpakt 
*Gekruide blokjes kipfilet met paprika en uienblokjes op spies 
*OPM:  Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag  

  

 Vleugelbrochet gemarineerd met ajuin 
*Aantal stukjes per stok naar keuze 

  

 Minibrochet van kippenballetjes   
*40 stuks = 3kg 
*Voorgegaarde balletjes op een stokje ondergedompeld in een lekkere 
BBQ- marinade 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Kipballetjesbrochet 
*Voorgegaarde balletjes op een stokje ondergedompeld in een lekkere 
BBQ- marinade 
*Aantal balletjes per stok naar keuze 
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 Kippenburger 
*Gewicht per burger naar keuze 

  

 Kipworst (3 kg)  
*30 stuks van 100gr of 20 stuks van 150gram 
*Lichtjes gekruid kippengehakt in worstvorm 
*OPM:  Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Kippenworst 
*Gewicht per worst naar keuze 

  

 Kippenworstje (75gr)  
*Per 5 verpakt 
*Bevat paprika en bieslook 
*Gekookt 
* OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Kippengrillworst (200gr)   
*Per 6 verpakt 
*Omhuld met lekkere kippenkruiden 
*Kunnen in zijn geheel op de barbecue of in schijfjes op saté 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Kippenchipolata 
*Gewicht per chipolata naar keuze 
*Zowel opgerold als lang gelaten mogelijk 

  

 Kipchipolata (250g)   
*Per 6 verpakt = 1,5kg 
*Lichtjes gekruid kippengehakt in worstvorm 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Kippenmerguez 
*Gewicht per merguez naar keuze 
*Zowel opgerold als lang gelaten mogelijk 
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 Kipkotelet° 
*De “kotelet” van de kip uit het bovenste gedeelte van de bil. Fijn vlees 
rond een beentje met veel smaak 
*Ongeveer 100gram per kotelet 

  

 Brazade van kippenhaasje curry  
*Per 40 stuks = 2kg 
*Haasjes geregen op een stokje in een pittige curry marinade 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Brazade van kippenhaasje paprika  
*Per 40 stuks = 2kg 
*Haasjes geregen op een stokje in een pittige paprika marinade 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Drumstick° 
*Ongeveer 100gram per drumstick 

  

 Drumsticks gekruid en gebakken  
*Diepgevroren 
*Per 1kg te verkrijgen 

  

 Kip apero natuur 
*30 a 40gram per stuk 

  

 Kip apero gekruid en gebakken  
*Diepgevroren 
*Per 1kg te verkrijgen 
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KALKOEN 
 Kalkoenbrochet° 

*Met ananas of paprika of ajuin 
*Aantal stukjes per stok naar keuze 

  

 Kalkoenlapje° 
*Gewicht naar keuze 

  

RUNDS 
 Steak gesneden° 

*Gewicht naar keuze 
  

 Rundsbrochet° 
*Met paprika en ajuin 
*Aantal stukjes per stok naar keuze 

  

 Rundshamburger 
*Gewicht per burger naar keuze 

  

 Black Angus Picanha 
*Staartstuk van bil ± 1,5kg 
*Afkomstig van USA 
*Mals, sappig en smaakvol stuk rundsvlees ideaal voor op de BBQ 
*OPM: Voor vrijdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf woensdag 

  

 
 

Argentinian rundsvlees 
*Mals, lichtrood rundsvlees met lichte marmering en volle smaak 
*Dunne lende zonder ketting 4,2kg 
*Kleinhoofd 2,5kg 
*Ribeye 2,7kg 
*OPM: Voor vrijdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf woensdag 
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VARKEN 
 Varkensbrochet° 

*Met paprika en ajuin 
*Aantal stukjes per stok naar keuze 

  

 Ardeens gebraad (2kg) 
*Varkensrug ontvet, zonder buikketting 
*Gezouten en gerookt 
*Ingenet en vacuum verpakt 

  

 Varkenskotelet° 
*Gewicht per kotelet naar keuze 

  

 Spare ribs° (500gr) 
 

  

 Spare ribs (400gr) 
*Voorgegaard en gemarineerd 
 
 

  

 Spek gerookt 
*Minimum 1,5 kg 
*Kan ook gesneden verkregen worden 
 

  

 Spek gezouten 
*Minimum 1,5 kg 
*Kan ook gesneden verkregen worden 
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 Breydelspek 
*Ontzwoerd en ontbeend 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Breydelschenkel (650gr) 
*Ook wel hammetje of kuitenbijter genoemd 
*Per 4 verpakt 
*Voorgebakken en gekruid 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Gekookte balletjes (15g)   
*Per 1 of 5kg 
*Varken/rund 
*Om zelf te marineren en satés mee te maken 

  

 Partysticks  
*Per 4 verpakt = 250g 
*Enkel nog op te warmen of als apéro 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Spekfakkel° 
*Per stuk te verkrijgen 
*Ongeveer 30gram per stuk 

  

 Grillfakkels 
*Diepgevroren 
*Gekruid en voorgebakken 
*2kg = 60 stuks in doos 
 

  

 BBQworstjes (75g)  
*Per 5 of per 20 verpakt 
*Reeds gegaard, dus dienen enkel even op de BBQ of op de grill                                                                         
*Ook lekker koud als tapas met een dipsausje                                                                                      
*Aanrader voor een fris slaatje in de zomer: in fijne schijfjes gesneden met 
honing-mosterd vinaigrette erbij 

  

 BBQ mini worstjes mix (500gr) 
*500gram 
*33 a 35 stuks 
*Drie varianten: curry, tuinkruiden en paprika 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 
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 Dikke worst 
*Gewicht per worst naar keuze 

  

 Grillworst (200g) 
*Per 3 verpakt 
*Kunnen in zijn geheel op de barbecue of in schijfjes op saté 
*OPM: Voor dinsdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf donderdag 

  

 Chipolataworst 
*Gewicht per chipolata naar keuze 
*Zowel opgerold als lang gelaten mogelijk 

  

 Merguezeworst 
*Gewicht per mergueze naar keuze 
*Zowel opgerold als lang gelaten mogelijk  

  

 Witte pensen 
*Ongeveer 150gram per stuk 

  

 Zwarte pensen 
*Ongeveer 150gram per stuk 
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°ook gekruid of gemarineerd te verkrijgen 

 

 

 

LAMS (diepvries) 
 Lamskotelet 

*Ongeveer 1,5cm dik per kotelet 
*Hele rug in midden doorgezaagd 

  

 Lamszadel gezaagd  
*8 latten in 1 pak vacuüm = 900 gram 
*Lat = ongeveer 1,5cm dik 
*Hele rug in latten gezaagd 

  

 Lamskroon korte snit 
*8 korte beentjes per lamskroon 
*Per 2 lamskronen in 1 pak 
*1 pak = 700-1000gram 
 

  

 Lamskroon lange snit 
*8 lange beentjes per lamskroon 
*Per 2 lamskronen in 1 pak 
*1 pak = 700-1000gram 

  

 Lamsfilet  
*Per 4 filets in 1 pak 
*1 pak = 600-900gram 

  

PAARD 
 Steak 

*Per stuk verpakt op ongeveer 250gram 
*OPM: Voor vrijdag 10u bestellen = levering mogelijk vanaf woensdag  
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Vis en schaaldieren 
VIS (diepvries) 

 Zalmmoten  
*120 a 150gr per moot 
*12 moten in pak 

  

SCHAALDIEREN (diepvries) 
 Scampi easy peel 16/20 black tiger zee  

*Per pack van ongeveer 800gram 
  

 Scampi gepeld 16/20 black tiger zee  
*Per pack van ongeveer 800gram 
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Bijgerechten (voor woensdag besteld, levering vanaf vrijdag) 

GROENTENSALADES 
 Barbecuesalade (2kg) 

*Salade op basis van komkommer, selder, worteltjes en ajuin in een heerlijk 
yoghurtsausje met dille 

  

 Verse rauwkostsalade (2kg) 
*Een fris rauwkostslaatje van wortelen, witte kool, paprika, zilverui en 
augurken in een vinaigrettesaus 

  

 American coleslaw (3kg) 
*Frisse salade in een romige dressing met een mildzoete combinatie van 
verse witte kool en wortel 

  

 Tomatenbrunoise met courgette (2kg) 
*Brunoise van verse tomaat, courgette en ui in een frisse dressing 

  

 Rode biet salade (2kg)  
*Frisse salade van rode biet verrijkt met witte kool, rozijnen, veenbessen en 
stukjes appel 

  

 Farmersalade (2kg)  
*Worteltjes, selder en een beetje prei in een zacht sausje op basis van 
roomyoghurt (Jebo) 
 

  

 Komkommersalade (1kg) 
*Verse komkommerschijfjes in een heerlijke, lichte yoghurtsaus 
 
 
 
 
 

  



11 
 

PASTASALADES 
 Pasta tomaat mozzarella (2kg)  

*Salade van gekookte pasta (coquillettes), mozarella bolletjes 
(buffelkoemelk), gemarineerde tomaatjes en basilicum blaadjes, witte 
balsamico en zonnebloemolie  

  

 Pastasalade exotic (2kg)  
*Gekookte penne vermengd met paprika, ananas en tomatenblokjes in een 
lichte cocktailsaus 

  

 Griekse pastasalade (2kg)  
*Salade van orzopasta met witte kaasblokjes, tomatenblokjes, 
pijnboompitten, peterselie en witte balsamico 

  

 Pasta met kip, groentjes, honing en mosterd (2kg) 
*Mini penne pasta in een zachte dressing van mosterd en honing met 
stukjes gerookte en gebakken kip, zongedroogde tomaatjes, paprika en 
rucola 

  

 Pasta pesto (3kg) 
*Groene pastasalade op basis van pesto, met smaakvolle zongedroogde 
tomaten 

  

 Pasta mediterraan (3kg) 
*Rode pastasalade op basis van tomaat. Rijk gevuld met paprika en prei, 
verfijnd met een mix van verrassende specerijen 
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HEALTHY SALADES (Vegetarisch) 
 Taboule à l’orientale (2.2kg) 

*Tarwegriesmeel aangerijkt met groentjes, munt en gedroogde rozijnen 
  

 Taboulé vert à la libanaise (1.3kg) 
*Tarwegriesmeel aangerijkt met paprika, komkommer, ui en gedroogde 
rozijnen 

  

 Parelcouscous op Oosterse wijze (2kg)  
*Parelcouscous in een zachte vinaigrette saus, gekruid met kurkuma, 
koriander en peterselie. Blokjes ananas, rode paprika en rozijnen zorgen 
voor een mooie balans  

  

 Aardappelsalade (1/3/5kg)  
*Op basis van mayonaise 
*Bereid met schijfjes aardappel, ui, peterselie en diverse kruiden 

  

TAPAS 
 Griekse olijvenmix met kaas op olie (1.1kg) 

 
  

 Gedroogde gemarineerde tomaatjes op olie (1kg)   

 Gevulde groene olijven met chili en piri-piri (750g) 
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 Gevulde groene olijven (750g) 
*Olijven, gevuld met milde roomkaas en kruiden 

  

 Zongedroogde tomaatjes (1kg) 
*In mediterrane marinade 

  

 Aardappelblokjes gepasteuriseerd 
*1 pak = 4kg 
*Vastkokende aardappelsoort 
*Volledig gegaard en bakklaar of meteen koud te gebruiken 
*Blokje = 16x16x16mm 

  

 Krielaardappeltjes gepasteuriseerd 
*1 pak = 4kg 
*Vastkokende aardappelsoort 
*Volledig gegaard en bakklaar of meteen koud te gebruiken 
*Krielaardappel = 20-27mm 

  

 Bakpatatjes (2kg)  
*Gekookte krieltjes in een eigen kruidenmarinade 
*Heerlijk op de BBQ, in een papillotje of in de wok 

  

 Patatas bravas (2kg)  
*Gekruide ovengebakken aardappeltjes met chorizo in een zoetzure coating 
van zongedroogde tomaatjes 
*Heerlijk in de oven of op de BBQ 

  

 Gevulde aardappeltjes (1.8kg)  
*Aardappelen met de hand uitgehold, gevuld met spek en bereid volgens 
eigen streekrecepten 

  

 Aardappelpartjes met rozemarijn (2kg)  
*Aardappelpartjes in de schil met rozemarijn, door garing in de 
rozemarijnolie is de smaak volledig door de aardappelen opgenomen 
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Vegetarisch (voor woensdag besteld, levering vanaf vrijdag) 
 Mexicaanse ‘burger’ veggie (24st) 

*Reeds voorgebakken 
*Bevat gerookte jalapenno peper 
*Diepgevroren 

  

 Witte ‘worst’ met tuinkruiden veggie (30st) 
*Reeds voorgebakken 
*Diepgevroren 

  

 Rode biet burger (90g) 
*Per 10 verpakt 

  

 Champignon burger (90g) 
*Per 10 verpakt 

  

 

Spinazie kaas rondo (90g) 
*Per 66 verpakt 
*Diepgevroren 

  

 

Toscaanse carré (81g) 
*Ook wel tomaat mozzarella carré genoemd 
*Alternatief voor kaas/garnaalkroket 
*Per 80 verpakt 
*Diepgevroren 

  

 

Gegrilde filetstukjes veggie (7,5kg) 
*Diepgevroren 
*Perfect te gebruiken voor in salade, wok, goulash,… 
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Nuggets veggie (20g) 
*Verpakt in 2x2kg dus 2x100 stuks 
*Diepgevroren 

  

 

Burger Deluxe (90g) 
*Voorgegaard 
*Verpakt in 2x2kg dus 2x22 stuks 
*Perfect voor op BBQ 
*Diepgevroren 

  

 

Schnitzel veggie (90g) 
*Per 30 verpakt 
*Diepgevroren 
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Vegetarisch + Vegan  
(voor woendagmiddag besteld, levering vanaf woensdag) 

 

Gehakt  
*Voorgegaard 
*Per 2x2kg verpakt 
*Perfect voor vegetarische pastasaus of lasagne, BBQ balletjes op stok… 
*Diepgevroren 

  

 

Incredible burger (113g) 
*Per 62 of per 20 verpakt 
*Rauw 
*Perfect voor op BBQ 
*Diepgevroren 

  

 

Linzen-wortel burger (80g) 
*Verpakt in 2x2kg dus 2x25 stuks 
*Diepgevroren 

  

 

Falafels rode biet (84g) 
*Per 95 verpakt 
*Diepgevroren 

  

 

Filetstukjes veggie (8kg) 
*Perfect voor vegetarische vol au vent,… 
*Diepgevroren 
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Sauzen en dressings 
ORIGINALS 
Mayonaise    
Ketchup (curry en tomaten)    
Mosterd   
Bearnaisesaus    
Peperroomsaus    
Cocktailsaus    
Andalousesaus    
Tartaarsaus    
Samourai    
SPECIALERE SAUZEN 
Kruidensaus barbecue    
Barbecuesaus    
Honing mosterdsaus    
Dillesaus    
Knoflooksaus    
Pulled pork BBQ saus    
Funky partysaus    
Sweet chili saus   
VINAIGRETTES EN DRESSINGS 
Vinaigrette    
Mosterdvinaigrette    
Honing mosterd vinaigrette    
Bieslookvinaigrette    
Dilledressing mosterd   
Toscaanse dressing    
Dressing balsamico    
Dressing french    
Dressing kruiden    

Opm: in verschillende maten (van 0.4 tot 10 liter) en vormen (tube, 
can, emmer) te verkrijgen 
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Dessertjes (voor woensdag besteld, levering vanaf vrijdag) 
 Tiramisu 15x100gr  

*Verfijnde tiramisumousse op een bodempje crumble, gedecoreerd met 
cacaopoeder 
*Diepgevroren 
*Met dekseltje 
 

  

 Tiramisu met speculaas 15x100gr  
*2 lagen verfijnde tiramisu mousse met 3 laagjes gemalen speculoos 
*Diepgevroren 
*Met dekseltje 

  

 Chocomousse 15x110gr  
* Authentieke hemelse fondant chocomousse, afgewerkt met chocoladeschilfers 
*Diepgevroren 
*Met dekseltje 

  

 Squisito 20x35gr 
*Bestaat uit: 5x mini glaasje trio chocolade, 5x mini glaasje mango caramel, 
5x mini glaasje framboos – amandelmelk, 5x mini glaasje chocolade - praliné 
*Diepgevroren 
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