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MAALTIJDEN - MAALTIJDCOMPONENTEN - SNACKS - VLEESWAREN - SALADES
Een totaal assortiment voor (vers)speciaalzaken, traiteurs, foodservice, horeca, instellingen
en vele andere food specialisten
HERFST / WINTER 2022-2023

NIEUW: PINSA CLUB

FOOD TREND SPOTLIGHT

THE PERFECT SERVE

Haal gemak, kwaliteit en tijdwinst
in huis met ambachtelijke
ready-to-(h)eat gerechten

De Indiase keuken biedt een rijk
aanbod van smaak, textuur en
culinaire prikkels

Haal gemak, kwaliteit en tijdwinst
in huis met ambachtelijke
ready-to-(h)eat gerechten
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VOO RWO OR D

Naast een breed aanbod wereldse gerechten is ons
culinaire team de uitdaging aangegaan om enkele
recepturen te vernieuwen en nieuwe recepten toe
te voegen in lijn met de laatste foodtrends. Denk
aan Indiase Butter Chicken en Tikka Masala of de
smaakvolle Paneer al Jafrezi, een recept met veel
specerijen, groenten en de Indiase vegetarische kaas
paneer. Allen heerlijk met een rotiplaat of geurige
basmatirijst.
Nieuw in ons assortiment: PINSA CLUB!
De voorgebakken Scrocchiarella en Pinsa Romana
bodems zijn afgeleid van de authentieke Romeinse
pizza. Maar dan een lichtere, gezondere versie van
de bekende pizza. We hebben maar liefs zeven verschillende formaten in ons assortiment om je eigen
creativiteit los te kunnen laten.
Voor ons allen is het hoofdzaak om een betrouwbare partner te zijn en te blijven voor de toekomst.
De huidige uitdagingen van vele en opvolgende
kostenstijgingen alsmede de verkrijgbaarheid van
grondstoffen en beschikbaarheid van medewerkers
op de markt heeft ertoe bijgedragen dat we ons
assortiment verder geoptimaliseerd hebben. Voor
het winterseizoen zijn we er wederom in geslaagd
om een mooi afwisselend winterassortiment samen
te stellen.

Mediterraans

The Perfect Serve

I NHO UD

De uitdaging lijkt groter dan ooit voor versspecialisten en foodprofessionals om gerechten compleet
zelf te bereiden. Om toch een kwalitatief aanbod te
bieden is vaak enige hulp welkom. Het ambachtelijke
en smaakvolle assortiment van De Indische en De
Kroes is een passende oplossing om gemak, kwaliteit
en tijdwinst in huis te halen.
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Vriendelijke groet,
Peter de Vos
Samen met team De Indische & De Kroes
DE HERFST / WINTER CYCLUS LOOPT
VAN MAANDAG 26 SEPTEMBER
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T/M VRIJDAG 24 MAART 2023

AANDACHT
VOOR ...
• TRENDS VERTALEN NAAR VOEDZAME GERECHTEN
VOOR VERSSPECIALISTEN, HORECA EN FOODSERVICE
• INKOOP VAN EERLIJKE PRODUCTEN VAN LOKALE
LEVERANCIERS
• OPTIMAAL BEHOUD VAN GEUR, KLEUR, SMAAK,
STRUCTUUR ÉN VOEDINGSWAARDE
• RUIM ASSORTIMENT SMAAKVOLLE MAALTIJDEN
ZONDER ONNODIGE TOEVOEGINGEN
• GEMAK IN DE KEUKEN MET CULINAIRE
HALF-FABRIKATEN VOOR GROTE EN KLEINE ONDERNEMERS
• VERMINDEREN KLIMAATIMPACT DOOR MODERNE EN
DUURZAME PRODUCTIEPROCESSEN
• KWALITEITSBORGING EN VOEDSELVEILIGHEID
MET IFS HIGH LEVEL EN FSSC 22000 CERTIFICERING

De Indische en De Kroes zijn beide een gespecialiseerd
productiepartner op het gebied van (koel)versmaaltijden, maaltijdcomponenten, snacks en ambachtelijke
vleeswaren en salades. Door de bundeling van krachten
bieden we een totaal aanbod aan onze klanten: van
traiteur tot maaltijdbox en van (bedrijfs)restaurant tot
supermarktorganisatie.

SMAKELIJKE EN GEZONDE GERECHTEN,
MINDER HANDELINGEN IN DE KEUKEN

Heteluchtoven
Prik enkele gaatjes in de folie.
Plaats de verpakking in een voorverwarmde oven en verwarm deze 45
minuten op 100 °C (geen stoom)
Magnetron
Prik enkele gaatjes in de folie.
Plaats de verpakking in de magnetron en verwarm deze 15 minuten
op 1400 watt
Au bain-marie
Plaats de verpakking in de voorverwarmde bak en verwarm deze 75 minuten op 85 °C

Na verwarmen goed omscheppen.
De schalen zijn warm na bereiding,
gebruik een ovenhandschoen.
5

4

Met een onderscheidend aanbod van authentieke gerechten uit alle windstreken, bieden we een kans om
hoogwaardige kwaliteit te bieden met minder tijd in de
keuken, kostenbesparend te werken en in te spelen op
de laatste trends.

Met het gemak van onze multi-use ready-to-(h)eat
gerechten biedt je meer gemak voor jezelf en de klant.
Versbereide maaltijdcomponenten waarbij aandacht is
voor smaak, gemak, onderscheid en kwaliteit.
Ontdek hoe je met ons assortiment in een handomdraai
inspireert voor een smaakvol ontbijt, lunch, borrel of
diner.

BEREIDINGSWIJZE

De gezonde, ambachtelijke maaltijdcomponenten zijn ideaal als eindproduct of kunnen als basis gebruikt
worden om je eigen creativiteit aan
een gerecht toe te voegen.
De culinaire teams van De Indische en
De Kroes hebben uren in de keuken
gestaan om een divers aanbod verse
maaltijden te presenteren. Haal meer
rendement uit elke bezoeker met het
gemak van ready-to-(h)eat gerechten
die passen bij ieder eetmoment van
de dag.

200 gr

150 gr

100 gr

MAANDAG

STOOFPEERTJES

+

+
SPINAZIESTAMPPOT
MET KAAS

BARNEVELDSE
KIPBALLETJES

BRAADJUS

300 gr

125 gr

25 gr

DINSDAG
WOENSDAG

Het ambachtelijke en smaakvolle
assortiment van De Indische en De
Kroes is een passende oplossing om
gemak, kwaliteit en tijdwinst in huis te
halen.

DONDERDAG

De uitdaging lijkt groter dan ooit voor
versspecialisten en foodprofessionals
om gerechten zelf vers te bereiden.
Om toch een kwalitatief aanbod te
bieden is vaak alle hulp welkom.

VRIJDAG

THE PERFECT SERVE

M AXIM ALE R E SULTA AT

WILDPEPER

+

+

BASMATI
RIJST

RENDANG

SAMBAL GORENG
TELOR

200 gr

200 gr

1 st

+

+

MACARONI
MET RUNDVLEES

GROENTENLASAGNE

400 gr

350 gr

/
PENNE
NATUREL

KIPRAGOUT
MET PADDESTOELEN

200 gr

200 gr

+
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6

M INIM ALE HAND E LING

AARDAPPELPUREE
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SCROCCHIARELLA CLASSICA

- 20 st

CLUB

Ideaal als hoofdgerecht en anti-pasti
Formaat: 12 x 28 cm

Gem. gewicht: 250 gram

Art.nr. 470050

THT 360 dagen

SCROCCHIARELLA TEGLIA

- 8 st

Ideaal voor streetfood en takeaway concepten
Formaat: 24 x 52 cm

Gem. gewicht: 250 gram

Art.nr. 470050

THT 360 dagen

SANDWICH CLASSICA pre-cut

- 10 st

Ideaal als tosti en sandwich
Formaat: 12 x 52 cm

Gem. gewicht: 250 gram

Art.nr. 470052

THT 360 dagen

SANDWICH RUSTICA pre-cut

- 10 st

Meergranen variant, ideaal als tosti en sandwich
Formaat: 12 x 52 cm

Gem. gewicht: 250 gram

Art.nr. 470053

THT 360 dagen

PINSA

VOORGEBAKKEN, VEGANISTICH, GEZOND EN HEERLIJK

PINSA ROMANA SINGLE

- 50 st

Ideaal als dessert en amuse
Formaat: 19 x 21 cm

Gem. gewicht: 135 gram

Art.nr. 470000

THT 360 dagen

PINSA ROMANA CLASSIC

- 35 st

Formaat: 19 x 30 cm

Gem. gewicht: 215 gram

Art.nr. 470001

THT 360 dagen

► De lekkerste voorgebakken bodems voor liefhebbers
► Knapperige van buiten, zacht en luchtig van binnen

TOMATENSAUS

- 1.0 kg

► Korte bereidingstijd in iedere keuken

Bestrijk de bodem met de koelverse tomatensaus naar
klassiek Romeins recept
Art.nr. 470006

► Hoge verteerbaarheid door speciale rijpingstechniek
- 200 st

- diepvries

► Verantwoord, gezond én smaakvol
470053
* Scrocchiarella bodems zijn soja vrij

W W W. PIN S AC LUB . NL
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Art.nr. 470011

► Complexe blend van vier soorten bloem

THT 14 dagen

Kartonnen doos om 1 bodem in te verpakken,
geschikt voor direct contact met warme etenswaren
10

De verschillende formaten maken het ideal als
sandwich voor ontbijt en lunch, foccacia op de
borrelplank, voor- en hoofdgerecht op het menu
of heerlijk met chocolade en vers fruit als dessert

Ideaal als pizza en takeaway

TAKEAWAY DOOS

- vegetarisch

De pre-baked bodems van Pinsa Club zijnafgeleid
van de authentieke Romeinse pizza. Maar dan een
lichtere, gezondere versie van de bekende pizza. Het
deeg bevat minder gluten, meer eiwitten, is licht
verteerbaar en bevat geen conserveringsmiddelen.

SAUCIJZENLETTER S

PER 8 *

- 4.0 kg

Smakelijke vulling van gekruid h.o.h. gehakt, in vers roomboterbladerdeeg in de letter S van Sint gevormd.
Art.nr. 610003

THT 365 dagen

BESCHIKBAAR VAN WEEK 42 - 52

SEIZOEN

SAUCIJZENSTAVEN PER 20
- 5.0 kg
Saucijzenstaaf met kruidige half om half gehaktvulling, ingerold in
roomboter korstdeeg en afgebakken
Art.nr. 610000
THT 365 dagen

610000

HAZENPEPER MET CRANBERRY

- 1.0 kg

Zacht gegaard hazenvlees (40%) in een kruidige wildsaus met
zilveruitjes, rookspek, rode wijn, cranberry en speculaaskruiden
Art.nr. 105301

THT 10 dagen

RODE KOOL MET APPEL EN CRANBERRY

- 1.0 kg

Verse rode kool gestoofd met een zoetje en een zuurtje en
winterse kruiden, gegarneerd met appel - cranberry
Art.nr. 161780

NIEUW

THT 10 dagen

STOOFPEERTJES

- 1.0 kg

Peertjes in partjes, gestoofd in eigen vocht met rode wijn,
suiker en kaneel voor nostalgische geur
Art.nr. 162702

THT 10 dagen

WILDPEPER

- 1.0 kg

Mix van zacht gegaarde ree, hert en varkensvlees (samen 40%)
met paddenstoelen, zilveruitjes, cranberries en wildkruiden
THT 17 dagen

* beschikbaar van week 42 t/m 48 2022

105380, 162702, 161780, 400200
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Art.nr. 105380

BROODKUNST

1
FOOD TREND SPOTLIGHT
INDIAN CUISINE

450098

SIGNEER MET SMAAK
De smeersalades van Broodkunst
zijn rijk van smaak en presenteren
als kunst op brood of borrelplank,
van ontbijt tot borrel.
Geen concessies op grondstoffen en
enkel een broodnodig percentage
mayonaise.

KIP-KERRIE PICASSO SALADE

+ Rijkelijk gevuld
+ Hoog aandeel hoofdingrediënt
+ Grof van structuur met stevige bite
+ Smakelijk en huisgemaakt uiterlijk

Salade met gegaarde kippendijstukjes, ananas en
frisse appel in milde kerrie-mayonaise
Art.nr. 450094

THT 14 dagen

SURIMI-KRABSALADE

- 1.0 kg

Rijkelijk gevulde salade met surimi krab chunks en ei in
een mayonaise cocktaildressing met brandy en sherry
Art.nr. 450095

EIERSALADE NATUREL

- 1.0 kg

THT 14 dagen

TONIJNSALADE ITALIAANSE

- 1.0 kg

Een rijke ei-crumble salade van grove en fijne stukken
ei en mayonaise

Rijkgevulde salade van tonijn met rode en groene
paprika, kappertjes en zongedroogde tomaten

Art.nr. 450096

Art.nr. 450106

THT 14 dagen

EI-TRUFFELSALADE

- 1.0 kg

THT 14 dagen

TONIJNSALADE NATUREL

- 1.0 kg

Een rijke ei-crumble salade van grove en fijne stukken
ei, mayonaise en verse zwarte truffel

Romige, maar luchtige salade met 60% tonijn en
minimale hoeveelheid mayonaise

Art.nr. 450098

Art.nr. 450097

THT 14 dagen

EI-ZALMSALADE

- 1.0 kg

Een rijke ei-crumble salade met gerookte zalm, dille
en mayonaise
Art.nr. 450109
- vegetarisch

THT 14 dagen
- diepvries

NIEUW

THT 14 dagen

ZALMSALADE

- 1.0 kg

Romige salade gemaakt met 40% warm gerookte zalm,
ei en minimale hoeveelheid mayonaise
Art.nr. 450099

THT 14 dagen

De Indiase keuken biedt een rijk aanbod
van smaak, textuur en culinaire prikkels.
De invloeden van gekruide curries uit
het noorden, geurig streetfood vanuit
metropolen, tot de kruidige gerechten op
basis van room uit het zuiden.

INDIASE GERECHTEN

De Indiase keuken is een sterke showcase
voor plantaardige gerechten met unieke,
avontuurlijke doch toegankelijke smaken.
Tempeh, kikkererwten en kaas worden
graag gebruikt in gerechten en veelal met
rijst of rotivellen gegeten.

• Paneer al Jalfrezi		

103905

• Kikkererwten curry 		

107400

• Ritja Ritja			

204200

• Bombay tikka massala		

107402

• Chicken tandoori		

207140

• Butter chicken		

207141
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- 1.0 kg

VLEESWAREN

Assortiment van

- ± 1.2 kg

Art.nr. 501500

THT 10 dagen

GEKOOKTE NATUURHAM

- ± 4.8 kg

In bouillon gekookte achterham, zonder peeseind en
zwoerd en met fosfaatarme pekel gepekeld
Art.nr. 500501

THT 21 dagen

OVENGEBAKKEN HONINGHAM

- ± 2.4 kg

1/2 ovengebakken co-burger ham zonder peeseind, met fosfaatarme pekel gepekeld, ingesmeerd met een zoete honingmarinade, ingesneden en op hoge temperatuur afgebakken
Art.nr. 500702

THT 21 dagen

ROASTED PORC RIB

- ± 2.5 kg

Ovengebakken varkensmiddel en buik met zwoerd afgebakken, mals, sappig vleeswaar met krokant laagje
Art.nr. 501300

THT 21 dagen

Vakmanschap
waarborgt
de
kwaliteit van ons vleeswarenassortiment. Onze ambachtelijke
vleeswarenspecialiteiten worden
gemaakt door Meester Worstmakers in onze eigen worstmakerij.

Vlees van uitzonderlijk hoge
kwaliteit, geduld, een speciale
mix van specerijen, voldoende
aandacht en de juiste bereiding
zorgen voor een verbluffend
resultaat: boterzacht, smaakvol
gekruide vleeswaren.

17
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500702

GEBRADEN FRICANDEAU

Gebraden lendespierstuk van het varken, licht gekruid
en langzaam gegaard met licht rosé kleur

AROUND T HE WORLD
BOMBAY TIKKA MASSALA AARDAPPEL - 2.0 kg
Grove aardappel in zure room met een tandoori curry
met ui, tomaat, komijn en zwarte peper
Art.nr. 107402
THT 10 dagen
NIEUW

PANEER AL JALFREZI
- 2.0 kg
Paneer (Indiaase kaas) gestoofd met diverse groente als
paprika, ui en courgette
Art.nr. 103905
THT 10 dagen
NIEUW

- 2.0 kg
BUTTER CHICKEN
Indiaase curry met kipdij, tomaat, knoflook, koriander,
masala kerrie en paprika
Art.nr. 207141
THT 10 dagen
NIEUW

- 2.0 kg
RITJA RITJA
Gefrituurde tempeh rode peper en gember met
tomaat en citroen marinade
Art.nr. 204200
THT 10 dagen

- 2.0 kg
CHICKEN TANDOORI
Malse kipdij met paprika, champignons, ui met zure room,
tandoori kruiden komijn en kokos
Art.nr. 207140
THT 10 dagen
NIEUW

THAISE RODE CURRY MET KIP
- 2.0 kg
Rode curry stoofpot met stukken kipdijvlees en gesneden
groenten, langzaam gegaard in kokosroom, chilipeper en
Thaise kruiden en specerijen
Art.nr. 207107
THT 10 dagen

CHILI CON CARNE
- 2.0 kg
Mexicaanse bonenschotel met geruld gehakt, kidney
en zwarte bonen, gesneden groenten, maïs, tomaten
en pittig gekruid met chili, paprika en selderij
Art.nr. 205000
THT 10 dagen

ZUID-KOREAANSE BEEF BULGOGI
- 2.0 kg
Malse vegan beefchunks obv tarwe, erwt en soja, in een
pittige ketjap-soja marinade met rode paprika, gember,
bosui en smaakmakers als mirin, chili, sesam en limoen
Art.nr. 207913
THT 10 dagen

CHILI SIN CARNE
- 2.0 kg
Vegan Mexicaanse bonenschotel met paprika, maïs en
pulled oats, gekruid met chili, komijn en zwarte peper
Art.nr. 205046
THT 10 dagen
COUSCOUS MET GROENTEN
- 2.0 kg
In bouillon gewelde couscous rijkelijk gevuld met rozijnen, verse
venkel, wortel, doperwten en Ras el hanout kruidenmix
Art.nr. 202100
THT 7 dagen
INDISCHE KIKKERERWTEN CURRY
- 2.0 kg
Indische curry met gesmoorde kikkererwten, kidneybonen en
gesneden groenten, rijkelijk overgoten in kruidige saus
Art.nr. 107400
THT 10 dagen

- vegetarisch

- diepvries

207913, 208211

202100, 601307,204200

19
19

18

Assortiment van

HOLLANDS
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Assortiment van

ANDIJVIESTAMPPOT MET SPEK

Ovenschotel met bodem van aardappelschijfjes, aangevuld met lagen
gekruid gehakt, broccoli en rijkelijk overgoten met romige saus

Art.nr. 100100

Art.nr. 300230

THT 14 dagen

THT 14 dagen

Art.nr. 105702

BOERENKOOLSTAMPPOT MET SPEK

- 2.5 kg

Art.nr. 101630

- 2.5 kg

Stamppot naar traditioneel recept met gekookte aardappelen en een
combinatie van zoete en zure appels
Art.nr. 100540

THT 10 dagen

PREI BALLETJESSCHOTEL

- 2.5 kg

Maaltijdschotel met gekookte krieltjes en gesneden prei met kleine
rundergehaktballetjes in een romige kaassaus

THT 14 dagen

HUTSPOT

- 3.0 kg

Ovenschotel met gesneden witlof, blokjes aardappelen, reepjes beenham uit eigen worstmakerij, gegaard in romige kaassaus met topping
van gegratineerde Goudse 48+ kaas

THT 14 dagen

HETE BLIKSEM MET APPEL

THT 10 dagen

LOFSCHOTEL MET BEENHAM

Verse stamppot met gesneden boerenkool, gekookte kruimige
aardappelen en gerookt spek
Art.nr. 100300

- 2.0 kg

Klassieke ragout van malse kipdijenvlees, kastanjechampignons en
bospaddenstoelen in een romige saus met vleugje witte wijn, salie
en nootmuskaat

Verse stamppot met gesneden boerenkool en gekookte kruimige
aardappelen van het land
Art.nr. 100340

THT 10 dagen

KIPRAGOUT MET PADDESTOELEN

- 2.5 kg

Art.nr. 100901

- 2.5 kg

THT 10 dagen

Stamppot met wortel (peen), ui en gekookte kruimige aardappelen
Art.nr. 100640

THT 14 dagen

HUTSPOT MET RUNDVLEES

- 2.5 kg

Stamppot met wortel, ui en gekookte kruimige aardappelen
met zacht gegaard rundvlees
Art.nr. 100602

THT 14 dagen

RAUWE ANDIJVIESTAMPPOT

BRAADJUS

105702, 208200

- 1 ltr

Smaakvolle, krachtige jus met een mooie gebonden
structuur
Art.nr. 110001

- 2.5 kg

THT 10 dagen

Frisse, knapperige stamppot met dagverse andijvie en gekookte,
kruimige aardappelen
Art.nr. 100169

THT 10 dagen

SPINAZIESTAMPPOT MET KAAS

- 2.5 kg

Smaakvolle stamppot van spinazie en gekookte kruimige aardappelen
en kleine blokjes kaas
Art.nr. 101406

De Hollandse keuken bestaat voornamelijk uit het gebruik van aardappelen,
groenten en vlees en zijn vaak relatief
eenvoudig én voedzaam.

THT 14 dagen

ZUURKOOLSTAMPPOT

- 2.5 kg

Klassieke zuurkoolstamppot met gekookte aardappelen en zuurkool
uit het vat
Art.nr. 101740

THT 14 dagen

ZUURKOOLSTAMPPOT MET SPEK

- 2.5 kg

Winter stamppot met gekookte aardappelen, zuurkool uit het vat
en rookspek

- diepvries

THT 14 dagen

100602, 501300, 531000

Voor deze stevige kost werken wij, waar
mogelijk, met producten van lokale
telers. Zo komen de koud geschilde,
verse Agria aardappelen waar wij
mee werken uit de Flevopolder.
Dit ras staat bekend om de volle
smaak, constante kwaliteit en behoud
van structuur, wat het perfect maakt
voor onze stamppotten en schotels
zoals grootmoeders dat vroeger maakte.

23
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Art.nr. 101706

- vegetarisch

- 3.0 kg

Stamppot met andijvie en gekookte, kruimige aardappelen
en mager rookspek

BOERENKOOLSTAMPPOT

HOLLANDS

BROCCOLISCHOTEL MET RUNDERGEHAKT

- 2.5 kg

BOEUFF BOURGIGNON

- 2.0 kg

Op lage temperatuur gegaard rundvlees in een krachtige braadjus
met gebakken spek, ui, wortel en rode wijn met tonen van laurier
en tijm
Art.nr. 202202

THT 10 dagen

GROENTENLASAGNE

- 3.0 kg

Tricolore groenten ovenschotel van drie lagen pastavellen met
gesneden groenten in een smakelijke tomatensaus met Italiaanse
kruiden, een laag romige spinazie en bechamel topping
Art.nr. 300336

THT 10 dagen

ITALIAANSE RUNDERLASAGNE

- 3.0 kg

Italiaanse ovenschotel van drie lagen pastavellen met gesneden
groenten in een smakelijke tomatensaus met Italiaanse kruiden
en rundergehakt
Art.nr. 300331

THT 10 dagen

MACARONI MET KIP

- 2.5 kg

Gekookte elleboogjesmacaroni met stukken kipdijvlees en gesneden
groenten in een smakelijke tomatensaus met Italiaanse kruiden
Art.nr. 300608

THT 10 dagen

MACARONI MET RUNDVLEES

- 2.5 kg

Gekookte elleboogjesmacaroni met gesneden groenten in een
smakelijke tomatensaus met Italiaanse kruiden en rundergehakt
Art.nr. 300600

THT 10 dagen

PENNE KIP ROOMSAUS

- 2.5 kg

Penne pasta met stukken kipdijvlees, gesneden groenten, basilicum
en oregano in een romige saus van pesto
Art.nr. 302430

THT 10 dagen

PENNE KIP STROGANOFFSAUS

- 2.5 kg

Penne pasta met stukken kipdijvlees in een romige stroganoffsaus
van ui, paprika, tomaat, knoflook, bieslook en peterselie
Art.nr. 301008

THT 10 dagen

RUNDER GOULASH

- 2.0 kg

Gegaard rundvlees in een krachtige saus met ui, wortel, paprika,
tomaat, knoflook en champignon
Art.nr. 105121

THT 10 dagen

SPAGHETTI BOLOGNESE

- 2.5 kg

In bouillon gekookte spaghetti met gesneden groenten in een rijk
gevulde, klassieke bolognesesaus met geruld gehakt
Art.nr. 301400

THT 10 dagen

25
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450047, 600206

MEDITERRAANS

Assortiment van

2
WILDSEIZOEN
TRADITIONELE STOOFGERECHTEN

300336

BOLOGNESESAUS

De authentieke mediterrane keuken
wordt het meest gewaardeerd om
haar versheid, kwaliteit van producten
en de puurheid van het gerecht. Een
goede schotel bestaat uit al dente
pasta en een rijke saus die goed hecht
aan de pasta.

- 1 ltr

Traditionele Italiaanse tomatensaus met gehakt en kruiden als basilicum en oregano
Art.nr. 450047

THT 28 dagen

CANNELONI SPINAZIE EN RICOTTA

- 2.0 kg

Traditionele pastarolletjes gevuld met spinazie en ricottakaas in
kruidige tomatensaus met thijm en basilicum
Art.nr. 450092

Onze authentieke pasta’s, verse
ingrediënten en Italiaanse kruiden
zijn het (simpele) geheim voor een
smaakvolle maaltijd.

THT 28 dagen

GROENTENLASAGNE

- 2.5 kg

Lasagne met bechamelsaus en rijkelijk gevuld met paprika, sperziebonen, mais, champignons en wortel
Art.nr. 450100

THT 28 dagen

LASAGNE BOLOGNESE

- 2.5 kg

Lasagne met kruidige bolognesesaus en romige bechamelsaus, met
geraspte kaas gegarneerd
Art.nr. 450071

THT 28 dagen

MACARONI BOLOGNESE

- 2.0 kg

Elleboogjes macaroni in kruidige tomatensaus met rundergehakt en
kruiden als basilicum en oregano
Art.nr. 450008

THT 28 dagen

PAËLLA COMPLEET

- 2.0 kg

Rijstschotel op basis van saffraanrijst en rijkelijk gevuld met kip,
groenten en verschillende vissoorten als mosselen, inktvis en garnalen
Art.nr. 450101
Assortiment van

THT 21 dagen

SPAGHETTI BOLOGNESE

- 2.0 kg

Spaghetti in kruidige tomatensaus, rijkelijk gevuld met rundergehakt,
groenten en Italiaanse tuinkruiden
26

- vegetarisch

- diepvries

THT 28 dagen

In menig keuken wordt er vele uren
besteedt aan de voorbereidingen van een
heerlijk stoofdiner. Het geheim van een
krachtige wildstoof is om een prachtig
stuk vlees de tijd te geven te marineren
zodat alle rijke smaken er tijdens het
ambachtelijke stoofproces goed naar
voren komen.

Tijd is in ons leven een belangrijke factor.
Kies ervoor om je gasten te inspireren
een uitgebreide maaltijd te serveren met
onze maaltijdcomponenten zonder de
stress in de keuken én met meer tijd aan
tafel met familie en vrienden.
De verschillende maaltijdcomponenten
zijn eenvoudig te verwarmen en te combineren tot een smaakvol diner.
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Art.nr. 450009

In het najaar gaan vele culinaire harten
sneller kloppen bij de start van het wildseizoen. Het eten van wildgerechten vol
herfstige smaken is een waar feest voor
de smaakpapillen.

OOSTERS
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Basis

BAMI GORENG

- 2.0 kg

Gebakken stengelmie gevuld met ui, wortel en prei,
mild gekruid
Art.nr. 450004

THT 21 dagen

BAMI GORENG CHINEES

450004, 450029, 450027,

- 2.5 kg

Gebakken bami, rijkelijk gevuld met omelet van scharrelei,
fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen
Art.nr. 200240

THT 10 dagen

BAMI GORENG MET KIP EN EI

- 2.5 kg

BABI KETJAP

VERNIEUWD RECEPTUUR

- 2.0 kg

- 2.0 kg

BABI PANGANG INDISCH

Art.nr. 450020

THT 21 dagen

MIHUN GORENG

- 2.0 kg

THT 28 dagen

BALIBALLETJES

- 2.0 kg

Reepjes geroosterd varkensspek in saus van ketjap, gember,
knoflook, sambal, komijn en Laos

Gebraden rundergehaktballetjes, pittig gekruid in een
milde saus van tomaat, ketjap en sambal

Art.nr. 200150

Art.nr. 450001

Art.nr. 450023

BABI PANGANG

- 2.0 kg

THT 10 dagen

INDISCHE KIP

- 2.0 kg

THT 21 dagen

NASI GORENG

- 2.0 kg

THT 21 dagen

NASI GORENG CHINEES

- 2.0 kg

Gebakken mihoen, rijkelijk gevuld met omelet van scharrelei,
fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen

Stukjes gekruide en geroosterde kip in een dikke zoete, licht
pittige ketjapsaus met kokos, ui, knoflook en een snufje komijn

Gebakken nasi met een rijke vulling van ei, prei, ham en
milde kruiding

Art.nr. 200740

Art.nr. 207100

Art.nr. 450056

THT 10 dagen

KIP TERIYAKI

- 2.0 kg

- 2.0 kg

Art.nr. 450006

Art.nr. 450003

- 2.5 kg

THT 28 dagen

Rijstvermicelli in bouillon gekookt met ei en groenten,
gekruid met curcuma en knoflook

THT 10 dagen

- 2.0 kg

Reepjes varkensvlees op Indische wijze gemarineerd en
gebraden met zoetzuur (atjar) in een kruidige sojabonensaus

Art.nr. 200100

NASI GORENG

BABI PANGANG CHINEES

Gebakken stengelmie gevuld met diverse groenten, heerlijke
stukjes kipfilet en op smaak gebracht met kruiden en ketjap

Art.nr. 200200

THT 10 dagen

THT 28 dagen

Art.nr. 450060

THT 21 dagen

Zacht gegaarde en geroosterde reepjes varkensvlees, rijkelijk
overgoten met zoetzure pangangsaus en met atjar tjampur

- 2.5 kg

Art.nr. 450019

Art.nr. 450057

Gebakken bami, rijkelijk gevuld met stukken kipdijvlees, omelet,
fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen

MIHOEN GORENG

- 2.0 kg

Gemarineerde en gebakken reepjes varkensvlees in
een zoetzure tomatensaus gevuld met atjar en ananas

Gebakken rijst met groenten en gekruid met knoflook,
peper en paprika

THT 10 dagen

BABI KETJAP
Indisch varkensvleesgerecht bereid met ui, knoflook
en steranijs in een zoete kruidige ketjapsaus

Gebakken stengelmie gevuld met ham, ei en groenten en
Oosterse kruiden

BAMI GORENG COMPLEET (KIP)

Rund, varken & kip

Basis

BAMI GORENG

- 2.0 kg

Rund & varkensvlees

Assortiment van

THT 21 dagen

NASI GORENG COMPLEET (KIP)

- 2.0 kg

THT 28 dagen

DAGING RENDANG

- 2.0 kg

Zacht gestoofd rundvlees bereid op Sumatraanse wijze
met verse huisgemaakte kruidenmix (bumbu) en kokos
Art.nr. 450011

THT 28 dagen

DAGING SMOOR

- 2.0 kg

Gestoofd rundvlees met gesmoorde uien bereid in milde
ketjapsaus met tonen van kruidnagel en nootmuskaat
Art.nr. 450013

THT 28 dagen

KETJAPBALLETJES

- 2.0 kg

Gebakken witte rijst, rijkelijk gevuld met omelet van scharrelei,
fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen

Malse stukken kipdijvlees en gesneden groenten, gemarineerd
en gebakken in kruidige ketjapsaus

Gebakken rijst gevuld met diverse groenten, heerlijke stukjes
kipfilet en op smaak gebracht met kruiden en ketjap

Rundergehaktballetjes met zoetzuur (atjar) en ananas in
een zoete, donkere ketjapsaus

Art.nr. 200840

Art.nr. 207602

Art.nr. 450005

Art.nr. 450022

THT 10 dagen

NASI GORENG MET KIP EN EI

- 2.5 kg

THT 10 dagen

VEGAN KIP TERIYAKI

- 2.0 kg

THT 21 dagen

NASI GORENG INDISCH

Gebakken rijst, rijkelijk gevuld met stukken kipdijvlees, omelet,
fijngesneden groenten en een mix van kruiden en specerijen

Gekruide vegan kipchunks o.b.v. soja, sugarsnaps, bamboe,
paprika en paddenstoelen met tonen van sesam en gember

Gebakken rijst met een rijke vulling van groenten, ei,
gehakt en trassie

Art.nr. 200800

Art.nr. 207623

Art.nr. 450000

THT 10 dagen

RENDANG

THT 10 dagen
VERNIEUWD RECEPTUUR

THT 28 dagen

- 2.0 kg

THT 21 dagen

- 2.0 kg

Malse stukken rundvlees, langzaam gestoofd in kokosmelk en
Indonesische kruidenmix, waarbij de saus helemaal is ingekookt

Assortiment van

THT 10 dagen
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30

Art.nr. 207900

- vegetarisch

- diepvries

Assortiment van

Kip

AYAM BALI

- 2.0 kg

Kipdijenvlees in een Balinese kruidenmix (bumbu),
zachtgegaard in gekruide saus met sambal en ui
Art.nr. 450029

THT 28 dagen

AYAM BESENGEK

- 2.0 kg

Kipdijenvlees in een kruidige, romige kerrysaus met
kemirinoten, uien, knoflook en kokosmelk
Art.nr. 450028

THT 28 dagen

AYAM KERRY

- 2.0 kg

Stukjes kipfilethaasjes bereid in een milde kerrysaus met
ui, knoflook en kokosmelk
Art.nr. 450026

THT 28 dagen

AYAM KETJAP

450039

- 2.0 kg

Stukjes kipfilethaasjes in een zoete, donkere ketjapsaus
met tonen van citroen en peper
THT 28 dagen

FOE YONG HAI

- 2.0 kg

Stukjes kipfilethaasjes in een pittig, frisse saus op smaak
gebracht met sambal, ui en gember
Art.nr. 450024

THT 28 dagen

AYAM SATEH

- 2.0 kg

Art.nr. 450035

THT 28 dagen
- 2.0 kg

- 2.0 kg

Art.nr. 450036

Art.nr. 450037

- 2.0 kg

THT 28 dagen

Art.nr. 450040

THT 60 dagen

THT 28 dagen
- 2.0 kg

Tofu in een gele thaise curry met kokos, ui en rode pepers

Gefrituurde garnalen kroepoek

THT 28 dagen

THT 60 dagen
- 1.0 kg

Mild gebakken sambal met ui
Art.nr. 450042

THT 28 dagen

SAMBAL GORENG KENTANG

- 1.0 kg

Art.nr. 450043

THT 28 dagen
- 1.0 kg

SATÉSAUS
Heerlijke kant en klare Oriëntaalse pindasaus
Art.nr. 450046

THT 28 dagen
- 1.0 kg

SERUNDENG
Gebakken kokos met pinda’s
Art.nr. 450044

THT 28 dagen
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Art.nr. 450073

- 0.5 kg

Dunne paprika frietjes met nootjes (licht pikant)
- 2.0 kg

YELLOW THAI TOFU CURRY
450051, 450073, 450075

- 1.0 kg

Gefrituurde garnalen kroepoek

SAMBAL BADJAK

THT 28 dagen

Witte kool, champignon, prei, bambooscheuten en ui in een
gebonden kruidige bouillon
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KRUPUK UDANG 10 X 100 GRAM

Art.nr. 450039

Witte kool, wortel, maïs, sperzieboontjes en tempeh gekookt in een kruidige witte kokossaus

THT 28 dagen

- diepvries

THT 28 dagen

Art.nr. 450045

TJAP TJOY

- vegetarisch

Art.nr. 450041

Gekookte eieren gemarineerd in een pittige rode saus bereid met o.a. sambal, ui en kokosmelk.

SAYUR LODEH

Gekruid en gebraden kipgehaktballetjes in een zoete
Oriëntaalse pindasaus
Art.nr. 450030

Rauwkost salade van kool en wortel in zoetzuur

THT 28 dagen

SAMBAL GORENG TELOR

- 2.0 kg

KIP-SATÉBALLETJES

- 1.0 kg

KRUPUK UDANG 50 X 10 GRAM

Kipfilethaasjes met aardappelpartjes in een pittige gekruide
gele curry met verse ui en kokosmelk
Art.nr. 450051

- 2.0 kg

Sperzieboontjes met reepjes rode paprika in een pittige,
gebakken sambalsaus

THT 28 dagen

KAENG KARII KAI

THT 28 dagen

SAMBAL GORENG BONCIS

Gemarineerde en gebakken malse kipfiletstukjes in een
zoete Oriëntaalse pindasaus
Art.nr. 450027

Roergebakken stukken ei, prei, bamboe en wortel in een
tomatensaus
Art.nr. 450038

ATJAR TJAMPUR

- 2.0 kg
Garnituren

AYAM PEDIS

Groenten

Art.nr. 450025

AARDAPPELPUREE

- 2.5 kg

Romige puree van gaargekookte, kruimige aardappelen uit de
Flevopolder
Art.nr. 400200

EIERNOODLES

Art.nr. 450075

- 2.0 kg

Gekookte basmatirijst met aromatische smaak en mooie losse
korrels
Art.nr. 208005

Art.nr. 450007

- 2.0 kg

THT 21 dagen

PANDAN RIJST

- 2.0 kg

Witte rijst gekookt met blaadjes van de schroefpalm voor specifieke
zoete pandan-geur en smaak

THT 7 dagen

ROTI VELLEN

- 2.0 kg

In kokosmelk en diverse kruiden gekookte rijst. De rijst is geel
gekleurd door gebruik van curcuma

Penne, langwerpige buisjes, naturel gekookt in water met een
snufje zout
Art.nr. 301102

THT 21 dagen

NASI KUNING

THT 7 dagen

PENNE NATUREL

- 2.0 kg

Licht gekruide dunne mie op basis van ei met gember en ketjap

THT 10 dagen

BASMATI RIJST

Art.nr. 450052

- 10 st

THT 21 dagen

Authentieke met de hand gemaakte Surinaamse roti vellen gevuld
met gemalen gele kikkerwten

ROTI VELLEN

Art.nr. 201501

Surinaamse rotiplaat pannenkoek gevuld met gele spliterwten

THT 7 dagen

SUSHI RIJST

Art.nr. 450048

- 2.0 kg

- 50 st
THT 180 dagen

Gekookte sushirijst, aangemaakt met een Japanse Sushi dressing

ROTI VELLEN

Art.nr. 208211

Surinaamse rotiplaat pannenkoek gevuld met gele spliterwten

THT 10 dagen

WITTE RIJST

Art.nr. 450049

- 2.0 kg

- 5 st
THT 180 dagen

Gekookte, witte rijst met mooie losse korrels en kleine bite
Art.nr. 208200

THT 7 dagen

Zetmeelcomponenten zijn ideaal als
basis voor zelf bereidde gerechten.
Gebruik bijvoorbeeld onze verse
aardappelpuree om een heerlijke
stamppot naar eigen receptuur te
bereiden.
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- vegetarisch

Assortiment van

- diepvries

400200, 600101

35
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B A SIS CO M P O N E N T

Assortiment van

SNACKS
BARNEVELDSE KIPBALLETJES

- 2.0 kg

Gebraden gehaktballetjes (ca. 20 gram) van licht pittig gekruide kip
Art.nr. 600701

THT 21 dagen

CEVAPCICI`S

- 2.0 kg

- 1.0 kg

Kleine pittig, gegaard worstje met een vulling van Italiaansgekruid kipgehakt

Art.nr. 600800

Art.nr. 601307

THT 21 dagen

COWBOY VLEES GESNEDEN

- ± 2.5 kg

Gepekelde procureur met rollade kruiden gemarineerd en op lage
temperatuur gegaard en in plakken gesneden
Art.nr. 502301

THT 14 dagen

GEBRADEN GEHAKTBALLETJES

THT 14 dagen

GEBRADEN BEENHAMKLUIFJES PER 5

- ± 1.2 kg

Gepekelde en gekruide spaakhammetjes met spaakbeen, afgebakken en daarna gemarineerd met een Indische marinadesaus
Art.nr. 601402

THT 14 dagen

- 2.0 kg

Gebraden gehaktballetjes (ca. 20 gram) van licht pittig gekruid
gehakt

201501, 600041, 600040, 205046

Art.nr. 600206

PULLED CHICKEN

- 0.5 kg

THT 21 dagen

INDISCHE BALLETJES

- 2.0 kg

Ovengegaarde en gerookte kippendij in 24u dryrub van marinade en
kruiden, na het garen wordt het zachte vlees uit elkaar getrokken

Gebraden balletjes van varkensvlees met Indische kruiden en
specerijen

Art.nr. 600041

Art.nr. 600400

THT 10 dagen

PULLED PORC

Assortiment van

KIPCHIPOLATA'S

Gebraden gehaktstaafjes van varkensgehakt, naar origineel Slavisch
recept met Balkan kruiden

- 0.5 kg

THT 21 dagen

JAVAANSE BAMIBALLETJES

- 2.0 kg

Ovengegaarde en gerookt varkensvlees in 24u dryrub van marinade
en kruiden, na het garen wordt het zachte vlees uit elkaar getrokken

Gebraden balletjes van varkensvlees, rijkelijk gevuld met bami,
Javaanse bami-groenten en licht pittige specerijen

Art.nr. 600042

Art.nr. 600600

THT 10 dagen

PULLED BEEF

- 0.5 kg

Ovengegaarde en gerookt rundvlees in 24u dryrub van marinade en
kruiden, na het garen wordt het zachte vlees uit elkaar getrokken
Art.nr. 600040

THT 10 dagen

NIEUW

THT 21 dagen

SATÉ BALLETJES

- 2.0 kg

Gebraden gehaktballetjes van varkensvlees met saté kruiden
Art.nr. 602100

THT 21 dagen
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601402

- vegetarisch

- diepvries

Assortiment van

3
FEESTDAGEN GESCHENK
TRADITIE MET EEN TWIST

BEEF RENDANG TOPPING

- 1.0 kg

Stukjes zacht gestoofd rundvlees bereid op Sumatraanse wijze
met verse huisgemaakte kruidenmix (bumbu) en kokos
(A voor C bestellen + min. 40 kg)
Art.nr. 450084

THT 365 dagen

SWEET CHILI CHICKEN TOPPING

- 1.0 kg

Stukjes gebraden en ‘pulled’ kip in een zoete en lichtpittige
saus met stukjes paprika
(A voor C bestellen + min. 40 kg)
Art.nr. 450083

450084

THT 365 dagen

VEGAN GREEN CURRY TOPPING

- 1.0 kg

Rijkgevulde licht pittige groene curry met verschillende
groenten en tempeh
(A voor C bestellen + min. 40 kg)
Art.nr. 450085

KROKET KERRIE MASALA | 30 GR

- 32 st

Borrelkroketjes met authentieke Surinaamse masalavulling
(min. 20 dozen)
Art.nr. 450088

THT 180 dagen

THT 365 dagen

KROKET RENDANG | 30 GR

- 32 st

Borrelkroketjes met authentieke Indische rendangvulling
(min. 20 dozen)
Art.nr. 450086

THT 180 dagen

KROKET RODE CURRY | 30 GR

- 32 st

Borrelkroketjes met pittige Thaise kip in rode curry vulling
(min. 20 dozen)
Art.nr. 450089

THT 180 dagen

KROKET VEGA RENDANG | 30 GR

- 32 st

Borrelkroketjes met vegetarische Indische rendangvulling
(min. 20 dozen)
Art.nr. 450091

THT 180 dagen

KROKET RENDANG | 70 GRAM

- 14 st

Kroketten met authentieke Indische rendangvulling
(min. 20 dozen)
Art.nr. 450087

THT 180 dagen

Onze toppings in drie wereldse
smaken zijn heerlijk als luxe friet
topping, maar verrassen ook opgerold
in een rotivel of gecombineert met
een schaal rijst.

Dé lekkernij voor de Sinterklaasdagen is
een twist op de klassieke banketletter,
de saucijzenletter.
Ons assortiment ambachtelijke saucijzenspecialiteiten wordt al jaren volgens
authentiek banketbakkersrecept bereid.
Er komt geen machine aan te pas: het
saucijzenassortiment wordt met de hand
op banketbakkerswijze geproduceerd
waardoor de letters en staven een pure
ambachtelijke uitstraling krijgen.

De letters en staven zijn het ideale geschenk voor wie op zoek is naar een geschenk voor familie, collega’s, klanten of
relaties.
Wij garanderen een letter van topkwaliteit voor bij de koffie of voor op de
borrelplank.

Beschikbaar van week 42 t/m 48 2022
39

38

450091

610003

- vegetarisch

- diepvries

GRILL
GEBRADEN SPARERIBS

ROOK

BRAAD
ROOKWORST FIJN

- 5.0 kg

250GR 8 ST

- 2.0 kg

Gemarineerde en gebraden spareribs van varkensvlees,
zonder saus

Ambachtelijke, varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam
varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers

Art.nr. 660100

Art.nr. 531000

THT 180 dagen

SPARERIBS INDISCH GESAUSD

- ± 1.8 kg

THT 21 dagen

ROOKWORST GROF 250GR 12 ST

- 2.0 kg

Gemarineerde en gebraden spareribs van varkensvlees,
afgelakt met een Indische saus

Ambachtelijke grove varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam
varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers

Art.nr. 660103

Art.nr. 531003

THT 14 dagen

SPARERIBS PIRI PIRI GESAUSD

- ± 1.8 kg

ROOKWORST FIJN

Gemarineerde en gebraden spareribs van varkensvlees,
afgelakt met een Piri Piri saus
Art.nr. 660119

THT 14 dagen

KIPGEHAKTBALLEN 125GR 50 ST

NIEUW

Art.nr. 530018

- 6.25 kg

- 5.0 kg

THT 21 dagen

ROOKWORST GROF 250GR 20 ST

- 5.0 kg

Ambachtelijke grove varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam
varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers
Art.nr. 531016

THT 180 dagen

LIMOUSIN GEHAKTBALLEN 125GR 12 ST

250GR 20 ST

Ambachtelijke, varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam
varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers

Gebraden gehaktballen van malse kipdijvlees, paneermeel, kruidenmix en een vleugje pittig mosterd en sambal
(A voor C bestellen + min. 40 dozen)
Art.nr. 600718

THT 21 dagen

THT 21 dagen

ROOKWORST FIJN

- 1.5 kg

100GR 8 ST

- 0.8 kg

Gebraden gehaktballen van gekruid Limousin rundergehakt

Ambachtelijke, varkensrookworst van Keurmerk Duurzaam
varkensvlees, in een natuurdarm, afgerookt op beukenhoutsnippers

Art.nr. 600241

Art.nr. 531010

THT 21 dagen

OMA`S GEHAKTBALLEN 125GR 12 ST

RUNDERROOKWORST 225GR 8 ST

- 1.5 kg

Art.nr. 531400

THT 21 dagen

OMA'S GEHAKTBALLEN

125GR 50 ST

- 1.8 kg

Ambachtelijke, runderrookworst, in een natuurdarm, afgerookt op
beukenhoutsnippers

Oer-Hollandse gehaktbal van varkensvlees, volgens oma’s familierecept bereid en gebraden
Art.nr. 600101

THT 21 dagen

THT 21 dagen

- 6.25 kg

Oer-Hollandse gehaktbal van varkensvlees, volgens oma’s familierecept bereid en gebraden
(A voor C bestellen + min. 40 dozen)
Art.nr. 600100

THT 180 dagen

Assortiment van
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531010, 531000, 531003

- vegetarisch

- diepvries

DESSERTS

Assortiment van

SPEKKOEK BRUIN

4X 600 GR - 4 st

Traditionele Indonesische laagjes cake, smeuïg en
bruin van kleur
Art.nr. 450061

THT 28 dagen

SPEKKOEK PANDAN 4X 600 GR - 4 st
Traditionele Indonesische laagjes cake, smeuïg en
groen van kleur
Art.nr. 450050

De populaire laagjescake kan na
afloop van het diner met of zonder
ijs als dessert of bij een kopje koffie
of thee geserveerd worden.

THT 28 dagen

Spekkoek is inmiddels ook een
zeer gewaardeerd onderdeel geworden van menig grand dessert
en high tea assortiment.
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PS IN FOODSERVICE
De productinformatie en beeldmateriaal van het complete assortiment,
incl allergenen, keurmerken en bereidingen zijn te vinden in ons Foodbook op
WWW.FOODBOOK.PSINFOODSERVICE.COM

