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Paté met zontomaat 
en parmasan
Met een vleugje Mediterrane smaakbeleving.

Nu bak 2kg                     € 16.25/stk

Veggie hotdogs (±90gr)
100% vegetarisch en naast het 
snackmoment ook te gebruiken
op de BBQ of als spies met
paprika en ui

Nu                       € 16.25/kg

Amb. Boerenham superieur 
In zijn eigen bouillon gegaard.

Nu                                       € 8.45/kg

Geldig week 27 & 28
1 juli t/m 12 juli 2019Chorizo Pamplona

Heerlijk zacht van smaak.

Nu                                       € 6.35/kg

Tortilla’s flour 25cm
Mooie stevige tortilla vellen voor
de aller-lekkerste traiteur variaties

Nu 8x18st                € 28.85/ds

Vlaamse snijworst
Ambachtelijk bereid en gerijpt.

Nu                                       € 8.95/kg

”Spec aal anbevolen
i a

”

” p aa  nbevo en
S eci l aa l ”

Kip kerriesalade
De lekkerste van Nederland.

Nu                                          3 + 1 gratis

Gerookte kipsalade
Uitermate lekker.

Nu bak 1kg of tray 6x150gr   10% korting 

”Extra voordeel”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”

Satésaus kant en klaar Epos
Bereid uit zuiver natuurlijke grondstoffen 
en een ambachtelijke bereiding.

Nu 5kg                                    7% korting
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Een assortiment om u te onderscheiden in de steeds breder wordende 
BBQ markt, is ons dagvers vervaardigde concept van BBQ spiesen.
Dit concept wordt bereid uit enkel dagverse grondstoffen als bijvoorbeeld
droog geslachte kipfilet, verse groenten & fruit en zeer smakelijk en met
zorg geselecteerde marinades.

Het dagverse concept van BBQ spiesen omvat de soorten:
* Groenten champignon spies                                                                10x70gr
* Kip Piri Piri spies                                                                                20x70gr
* Kip italo spies (met kleine cherry tomaatjes)                                      20x100gr 
* Boeren kipspies (met champignons en mager spek)                           20x100gr
* Kip globe spies (uit zuiver kipgehakt)                                                20x85gr
* Kip Hawaï spies                                                                                  25x85gr
* Kipfilet saté                                                                                         50x60gr
* Kipsaté (dijvlees)                                                                                50x60gr
* Kip op stok spies hot                                                                           25x80gr
* Kip op stok spies pesto                                                                        25x80gr
* Kip shaslick                                                                                         20x100gr
* Varkenshaas saté                                                                                  20x100gr
* Varkenshaas saté                                                                                  50x50gr
* Varkenshaas shaslick                                                                           20x100gr
* Ossenhaas pommodori spies                                                               20x100gr
* Ossenhaas Black Tyger garnalen spies                                               10x100gr
* Ossenhaas Black Tyger garnalen spies                                                50x50gr

 
 
 

Italiaanse bollen
Met een vleugje oregano bereid.

Nu 36x150gr                 € 13.95/ds

Voor optima l BQ plezier!”

”  a B  

”Let’s BBQ en maak van elk

xe amenfeest een onvergetelijk festijn!”

r o v de a
”B o dje an m and!”

Aarican Flavour BBQ sauzen 6x340ml

*

De lekkerste BBQ sauzen voor de allerbeste BBQ specialist
en de meest smakelijke BBQ specialiteiten. Verkrijgbaar in de smaken:
* Arizona Forest
* Florida Fruity
* Hawaii Apple                    
* Kentucky Sweet
 Missisippi Bleus

* New York Mosterd
* Texas Grill Chef
* Tokio Teriyaki

Nu slechts € 24.95/doos
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