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PROMO
KORTINGEN EN ACTIES!
RÉDUCTIONS ET ACTIONS!
FLAVIO RIZZO
+32 491 71 24 96

SAMPLES?

MEET THE REST OF THE FAMILY

RUNDVET
FRITUURVET
PALMVET

www.delizio.eu
/deliziooilsandfats
FRIT 15L

DELIZIO PLATINUM FRYING OIL 15L

CHEF 15L

[ frying ]

THE RANGE FOR
PROFESSIONALS

PLATINUM 15L

crazyDEALS
11

11

Frit mayo
Frit Is It - 10 L

Chicken Tenders
Frit Is It - 51 x 40 g
- trays gratis

CRIspY

CHICKEN

13

03

100 0/0

FILET

Promo’s niet cumuleerbaar - Promotions non cumulables

18

MAXIM LETANGE
+32 493 25 24 20

24

Action valid on VP272-R Delizio Platinum Frituurolie 15L
Cannot be accumulated with other offers. Offer only for professionals.

YOU WANT TO CHECK OUT
THE SUPERB QUALITY OF DELIZIO?
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Kipkruiden met zout
Épices pour poulet avec sel
Verstegen - 870 g
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%

-16

%
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%

Butterfly
Garnalen / crevettes
Buitenhuis - 60 stuks/pcs

Kruidenmix voor vis
Mélange pour poisson
PURE
Verstegen - 450 g

Ketchup tomate BIB
Zeisner - 2 x 5 kg
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%

-16

%

Kerriepoeder s g
Curry s g madras sans sel
Verstegen
530 g

-7

%

Crispy Chick'n STRIPS
Mora - 60 x 40 g

Oriental
Garnalen / crevettes
Buitenhuis - 100 stuks/pcs

-10

World grill indian mystery
PURE
Verstegen - 2,5 L
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%

%

FRIKANDEL
MAMMOET
Beckers
30 x 105 g
FRIKANDEL
MAMMOET
EXTRA
Beckers
24 x 150 g

Kaneel heel
Cannelle entière
Ceylon
Verstegen
150 g

1 TUB

MAMM

E

OET S
AUS

GRAT

IS

-7

%
ANGUS
Bitterballen / boulettes apéritives
Buitenhuis - 33 stuks/pcs

Kipkorn
Poulycroc
Mora - 36 x 80 g

BIJ AA
NKOO
À L'A
P VAN
CHAT
DE 3 B 3 DOZEN
OÎTES

2+1 G
RATIS

-5

%

Fishburger
Mora - 24 x 85 g

IS

RAT
1+1 G

Vega mix
Buitenhuis - 48 stuks/pcs

Kipsticks
Sticks poulet
Buitenhuis - 24 x 80 g
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Crispy Chick'n BURGER
Mora - 24 x 95 g

Ketchup Curry BIB
Zeisner - 2 x 5 kg

-16

%

wist je dat?

Curry geel - jaune - CHEF
La William - 1L / 3L / 3L pet / 5L

-3

%

WELKE BAKSTOF KIEZEN VOOR MIJN FRITUUR?

-9

%

NIEUW / NOUVEAU
DIPP KIT ESSENTIËLE HYGIËNE
/ ESSENTIEL HYGIÈNE

GRATIS

Bij aankoop van1 KIT ESSENTIËLE HYGIËNE
À l’achat d’1 KIT ESSENTIEL HYGIÈNE

1x5L

2x5L

DAGELIJKSE REINIGER
KRACHTIGE ONTVETTER
NETTOYANT JOURNALIER DÉGRAISSANT SURPUISSANT

+

1x5L

DESINFECTIEMIDDEL
DÉSINFECTANT

HACCP TEMPERATUUR CONTROLE SET
PACK CONTRÔLE TEMPÉRATURE HACCP
Maandag-Lundi

Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
Maandag-Lundi
Donderdag-Jeudi
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
Zondag-Dimanche
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
Vrijdag-Vendredi
Zaterdag-Samedi
Dinsdag-Mardi
Zondag-Dimanche
Woensdag-Mercredi
Maandag-Lundi
Donderdag-Jeudi
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
Zondag-Dimanche
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
KOEL TE BEWAREN LEVENSMIDDELEN
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
Volg de bewaarcondities
Vrijdag-Vendredi
vermeld op het etiket van
Maandag-Lundi
voorverpakte levensmiddelen
Zorg dat de inwendige
Zaterdag-Sam
temperatuur van koel te
strikt op
edi
Dinsdag-Mardi
Zondag-Dimanche
bewaren levensmiddelen
bewaarcondities vermeld
Woensdag-Mercredi
de wettelijke maxima niet
zijn op het
overschrijdt indien er Maandag-Lun
! Zorg ervoor dat de onvermijdelijkeetiket
Donderdag-Jeudi
geen specifieke
di
korte opwaartse schommelingen
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
Controleer dagelijks de
beperkt blijven tot maximum
temperatuur van de koelcellen
Woensdag-Me
Zaterdag-Samedi
+3°C
rcredi
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
Zondag-Dimanche
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
DIEPGEVROREN LEVENSMIDDELEN
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Bewaar diepgevroren levensmiddelen
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
bij maximum -18°C
Zorg ervoor dat de korte
Vrijdag-Vendredi
opwaartse schommelingen
Maandag-Lundi
Zaterdag-Samedi
tot -15°C beperkt blijven
Controleer dagelijks de
Dinsdag-Mardi
temperatuur van de diepvriezers
Zondag-Dimanche
Woensdag-Mercredi
Maandag-Lundi
Donderdag-Jeudi
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
Aard van de levensmiddelen
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
Zondag-Dimanche
Gekoeld vers vlees van
Bewaar-temperatuur
1
als landbouwhuisdier gehouden
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
hoefdieren en grof vrij wild
hoefdieren, gekweekte
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
wilde
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
≤ +7,0 °C
Gekoeld vers slachtafval
2
van als landbouwhuisdier
Vrijdag-Vendredi
vrij wild, pluimvee en lagomorfen
gehouden hoefdieren, gekweekt
Maandag-Lundi
Zaterdag-Samedi
wild,
Dinsdag-Mardi
Zondag-Dimanche
≤
+4,0
°C
3
Gekoeld vers vlees van
Woensdag-Mercredi
pluimvee, gekweekte loopvogels,
Maandag-Lundi
Donderdag-Jeudi
lagomorfen en klein vrij
wild
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
4
≤ +4,0 °C
Vleesproducten
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Donderdag-Je
Maandag-Lun
Zondag-Dima
5
udi
di
Gehakt vlees en vleesbereidingen
nche
Vrijdag-Vendredi
≤ +4,0 °C
Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Vleesextracten, gesmolten
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
6
≤ +4,0 °C
dierlijke vetten, kanen,
en behandelde magen,
gezouten bloed, gezouten
Vrijdag-Vendredi
blazen en darmen
bloedplasma
Maandag-Lundi
Zaterdag-Samedi
≤ +7,0 °C
Dinsdag-Mardi
Zondag-Dimanche
Levende tweekleppige
7
weekdieren, levende stekelhuidigen,
Woensdag-Mercredi
levende mariene buikpotigen
levende manteldieren en
temperatuur die geenMaandag-Lun
Donderdag-Jeudi
negatief
di
Vrijdag-Vendredi
op de voedselveiligheid effect heeft Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
overleving met een maximumen de
Zaterdag-Samedi
8
Levend bewaarde visserijproducten
van
10°C
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lun
Zondag-Dimanche
di
temperatuur die geen negatief
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
op de voedselveiligheid effect heeft
Zaterdag-Samedi
en de
Verse visserijproducten,
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
overleving
geheel of bewerkt, verse
9
delen van mariene zoogdieren
slakken
Vrijdag-Vendredi
en aquatische reptielen, en kikkerbilletjes, verse eetbare
Maandag-Lun
en gekoelde schaaldieren
temperatuur
Zaterdag-Samedi
alsook producten van gekookte
welke die
di van smeltend
en weekdieren
Dinsdag-Mard
ijs
benadert met een maximum
Zondag-Dimanche
i
van + 4 °C
Woensdag-Mercredi
(temperatuurschommelin
Verwerkte
visserijproducten,
gen
10
Maandag-Lun
inbegrepen)
Donderdag-Jeudi
verwerkte producten van
di
delen van mariene zoogdieren
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
en aquatische reptielen slakken, kikkerbilletjes, eetbare
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
≤ +4,0 °C
11 Rauwe melk
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
Zondag-Dimanche
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
12 Salade of kroketten van aardappelen of groenten
≤ +6,0 °C
gerechten samengesteld
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
uit één of meer van dezeof schotels en
levensmiddelen
Vrijdag-Vendredi
≤ +7,0 °C
Maandag-Lun
Zaterdag-Samedi
13 Versneden groenten of fruiten, één of meerdere
di
groentesappen één of meerdere
Dinsdag-Mardi
soorten ; vers geperste
Zondag-Dimanche
vruchten-/
soorten
Woensdag-Mercredi
Maandag-Lun
≤ +7,0
Donderdag-Jeudi
°C
14 Gekiemde zaden
di
of scheuten
Dinsdag-Mardi
Vrijdag-Vendredi
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Gepasteuriseerde melk,
≤ +7,0 °C
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
Zondag-Dimanche
verse of gepasteuriseerde
15 karnemelk (botermelk),
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
met uitzondering van de room, verse of gepasteuriseerde
ondergaan hebben
producten die een U.H.T.-behandeling
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
≤ +7,0 °C
Vrijdag-Vendredi
16 Yoghurt en andere gefermenteerde melksoorten
Maandag-Lundi
en aseptisch afgevuld werden;
dan deze die thermisch
Zaterdag-Samedi
behandeld
Dinsdag-Mardi
Zondag-Dimanche
Woensdag-Mercredi
≤ +7,0 °C
17 Verse kaas; kaas in
sneetjes
Maandag-Lundi
Donderdag-Jeudi
Dinsdag-Mard
Vrijdag-Vendredi
i
≤ +7,0 °C
18 Vloeibare eiproducten, waarvan het suikergehalte
Woensdag-Mercredi
Zaterdag-Samedi
het zoutgehalte lager is
lager dan 50 % of waarvan
Donderdag-Jeudi
Maandag-Lundi
dan 15 %
Zondag-Dimanche
Vrijdag-Vendredi
Dinsdag-Mardi
≤ +7,0 °C
Producten van de banketbakkerij
Woensdag-Me
Zaterdag-Sam
die
hetzij
room
hetzij
rcredi
of
edi
surrogaten van room bevatten,
een crème bevatten bereid
19
Zondag-Dimanche
Donderdag-Jeudi
van of met producten
van 24 mei 1976 betreffende
Vrijdag-Vendredi
poeders en samengesteldebedoeld in het koninklijk besluit
bereiding van pudding
producten bestemd voor
Zaterdag-Samedi
en soortgelijke waren
de
≤ +7,0 °C
Zondag-Dimanche
20 Gekookte gepelde
eieren

Fiche met aanbevolen temperaturen

GRATIS

Maandag-Lundi

WARME LEVENSMIDDELEN

Breng de temperatuur van
levensmiddelen zo snel
mogelijk tot minimum 60°C
Bewaar warme levensmiddelen
bij het heropwarmen
bij minimum 60°C
Controleer de temperatuur
van de warme producten

Register temperatuurcontrole
- Periode van 6 maanden -

Régistre de vérification
des températures
- Période de 6 mois -

Naam / Nom .....................................................
..................................................................................
Plaats / Localité ..............................................
.................................................................................

21
22

De levensmiddelen die
een vermelding dragen
bewaard worden, zonder
waaruit
indicatie van een specifieke blijkt dat zij koel moeten
bewaartemperatuur.
Ambachtelijk roomijs

≤ +7,0 °C
≤ +7,0 °C
≤ - 18 °C

www.dipp.eu

www.dipp.eu

• 1 Register temperatuurcontrole (6 mnd) / Régistre de vérification des températures (6 mois)
• 1 Fiche met aanbevolen temperaturen / Fiche avec températures recommandées
• 10 Vellen met stickers per week / Feuilles avec des autocollants hebdomadaires
Deze promotie is geldig zolang de voorraad strekt. / Cette promotion est valable jusqu’a épuisement des stocks.

Dierlijke vetten zijn per definitie afkomstig van diersoorten zoals runderen en varkens. Na het ophalen van de
vetten in de slachthuizen wordt het vet gesmolten en
geraffineerd door middel van een distillatieproces. De
vetten worden gezuiverd om een hoogwaardige vetstof
te bekomen. In een eerste fase, het bleekproces, worden
de onzuiverheden verwijderd. In een tweede fase, het
distillatieproces, komen bij het verhitten van de grondstoffen vrije vetzuren en vluchtige stoffen vrij die via de
damp worden gecondenseerd en afgescheiden. In België
wordt meestal rundsvet gebruikt om te frituren. Varkensvet (reuzel) wordt gebruikt in de bakkerijen.
Uiteraard heeft iedere vetsoort haar bepaalde kenmerken: smaak, geur, bakgedrag en verouderingsproces.
Rundsvet staat bekend voor de typische smaak en geur
die ze aan de Belgische frieten geven. Plantaardige vetten
geven wat een neutralere smaak en geur aan de frieten.
Er is dan nog een derde soort vet op de markt gebracht,
het mixvet. Deze bestaat, afhankelijk van de producent,
uit een verhouding van 80% tot 20% dierlijk en plantaardig vet. Zo worden bijzonder fijne combinaties van smaak
en geur bekomen en worden de frietjes droog en smaakvol.
WANNEER VERVERSEN?
Het moment waarop de bakstof aan vernieuwing toe
is hangt onder andere af van de temperatuur waarbij
wordt gefrituurd, het soort bakgoed (frieten, paneermeel,
vleessnacks met marinades) en de kwaliteit van het
gebruikte vet. Ook de duur van het frituren en het watergehalte van de aardappelen heeft een invloed.
Wanneer het vet duidelijk gaat schuimen en walmen,
donker en stroperig wordt, de geur en smaak niet meer
acceptabel zijn, dan is het tijd om het vet in de ketel te
vernieuwen. Denk er aan de friteuse en alle toebehoren
grondig te reinigen om een optimale vernieuwing te
bekomen.
Het vet kan langer gebruikt worden door regelmatig te
filteren. Zo verwijdert u de vaste stoffen die achterblijven
tijdens het frituren. Let erop tijdens het vernieuwen dat
u tijdens het eerste smeltproces, de friteuse traag laat
opwarmen, zo voorkomt u plaatselijke verbranding en
vroegtijdige veroudering van het vet.

Cuvée crusé
Rood - rouge
Variofood
12 x 25 cl

Cuvée crusé
Wit - blanc
Variofood
12 x 25 cl

Cuvée crusé
Rosé
Variofood
12 x 25 cl

PUSH … WE COME, het meest hippe
klanten-oproepsysteem voor frituren !!

Heel eenvoudig in gebruik
• de klant doet een bestelling
en krijgt een genummerde
bieper mee.
• als de bestelling klaar is,
toetst de medewerker het
nummer in op het toestel.
• de bieper begint te trillen of
te biepen en de klant weet nu
dat zijn bestelling klaar is en
kan worden afgehaald.

Méér dan 120 frituren

Vele voordelen
• de medewerker hoeft zijn klanten
niet zelf meer te roepen.
• er zijn toestellen van 16 biepers of
20 biepers (of nog meer).
• klanten komen hun bestelling zélf
afhalen.
• sterk bereik tot 80 à 100 m.
• verhoogde omzet van dranken.
• heel eenvoudige installatie.
• hip imago voor uw zaak.

werken met het oproepsysteem
van PUSH … WE COME !!!

info
 0497 44 32 79
 0477 31 96 19
info@pushwecome.be
www.pushwecome.be
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KIES JE HET JUISTE BAKMIDDEL VOOR UW FRITUUR?
Een eerste verschil ligt in de grondstof.
Plantaardig versus dierlijk.
Plantaardige vetten hebben een oliebasis: koolzaadolie,
palmolie, zonnebloemolie. Deze worden gehard door het
toevoegen van waterstofgas. Hierdoor wordt het smeltpunt van de olie verhoogd naar 38°- 40° graden, dit is
gebruiksvriendelijker. De bekomen massa wordt ook gebruikt in de productie van margarines en frituurvet. Zo
is palmvet het meest voorkomende plantaardig vet in
België.

Samuraï
La William - 1L / 3L / 3L pet / 5L / 11L

SET PROFESSIONELE
THERMOMETERS:
1 met sonde
+ 2 warm/koud
SET DE THERMOMÈTRES
PROFESSIONNELS:
1 avec sonde
+ 2 chaud/froid

Een goede keuze van bakstof voor een lekker frietje of
snack is de basis voor elke zaak. In het algemeen kunnen
we een onderscheid maken tussen plantaardige en dierlijke vetten.
Wat zijn nu de verschillen tussen deze twee bakmiddelen
en hoe ...

SAVIEZ-VOUS ?
LE CHOIX DU CORPS GRAS DANS VOTRE FRITERIE?

-5

%

Frituurvergiet
Egouttoir à friture
RVS 410 x 170 mm
Hendi - code 630808
€ 29,50

Zoutstrooier
Salière
RVS 80 x 175mm
Hendi - code 630136
€ 7,95

Peperstrooier
Poivrière
RVS 65 x 100 mm
Hendi - code 630235
€ 3,50

€ 7,55

€ 3,33

-5

%

-5
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%
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€ 427,50

€ 175,77
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%

RISSO Chef
frituurolie
huile pour friture
Vandemoortele - 15 L

Samurai
Vandemoortele - 3 L

-10

%

RISSO Balance
frituurolie
huile pour friture
Vandemoortele - 15 L

-10

%

Hawaï
Vandemoortele
1L

Samurai
Vandemoortele
1L

Hawaï
Vandemoortele - 3 L

Les graisses végétales sont à l’origine des huiles: colza,
palme, tournesol. Ces huiles sont durcies par hydrogénisation. Ainsi le point de fonte de l’huile est augmenté à
38°- 40° degrés, ce qui en fait de la graisse en dessous de
38° et de l’huile au-dessus de 40°. La masse ainsi obtenue
est également employé pour en faire des margarines. La
graisse végétale la plus employée dans les friteries Belges est la graisse de palme.
Les graisses animales proviennent donc de bœufs ou
de porcs. Après ramassage dans les abattoirs la graisse
est fondue et raffiné par distillation. Dans une première
phase la graisse est blanchie pour enlever les impuretés, en seconde phase, celle de la distillation, les acides
gras libres et les gaz volatiles se libèrent et sont séparés
par condensation. En Belgique la graisse animale la plus
employée pour frire est la graisse de bœuf. La graisse de
porc (saindoux) est employé dans les boulangeries.
Il convient de préciser que chaque type de graisse dispose de ses caractéristiques spécifiques: le goût, l’odeur, le
comportement de cuisson et la longévité.
La graisse de bœuf est réputé pour son goût qu’elle procure aux frites belges. Les graisses végétales procurent
aux frites une odeur et un goût bien plus neutre. A côté
de ces deux ligne de corps gras, une troisième ligne s’est
installée, celle des graisses dites mixtes. Ces graisses
sont composées, selon le producteur, ‘une proportion de
80% à 20 % de graisse animale et végétale. Ainsi sont obtenues la combinaison de frites pleines de goût, à l’odeur
agréable et relativement sèches.
QUAND CHANGER LA GRAISSE
Le moment de changer la graisse dépend de beaucoup
de facteurs, dont les principaux sont la température à laquelle est portée la graisse, les denrées qui y sont trempées (frites, chapelure, snacks, produits marinés) et bien
sur la qualité initiale de la graisse. Egalement le temps
de cuisson et le contenu en eau & farine des pommes de
terre ont une influence.
Quand la graisse commence à mousser, ou dégager une
odeur brulée, ou qu’elle commence à fumer et est devenue noirâtre, ou est devenue gluante, il est grand temps
de changer. N’oubliez pas de nettoyer la cuvette et tous
les ustensiles qui viennent en contact avec la graisse afin
de procurer une longévité maximale à votre corps gras.
La graisse aura une longévité accrue en filtrant régulièrement, ainsi vous retirez les corps solides qui sont restés
dans la graisse pendant le temps de friture. Pense-y à faire fondre votre graisse à capacité réduite (petit feux) afin
d’éviter de bruler localement la graisse et de provoquer
un vieillissement prématuré.

Garnaalkroketten
Croquettes aux
crevettes grises
Ad Van Geloven - 24 x 60 g

-5

%

Kaaskroketten
Croquettes au fromage
Ad Van Geloven - 24 x 50 g

Bitterballen 10%
Boulettes apéritives 10%
Ad Van Geloven - 100 x 20 g

-5

%

Promo’s niet cumuleerbaar - Promotions non cumulables

Heteluchtoven / Four à convection H90
4 trays -436 x 315 mm
Hendi - code 227060
€ 450,00

Tosti apparaat - 2-laags / 6 klemmen
Toaster - 2 niveaux / 6 pinces
Hendi - code 262214
€ 189,00

-5

%

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ET
COMMENT CHOISIR LA GRAISSE QUI VOUS CONVIENT
AU MIEUX?
Une première différence se retrouve dans l’origine du
corps gras.
Végétal ou animal.

€ 28,03

%

Le bon choix entre les différents corps gras est déterminant pour le goût de vos frites et l’image de marque de
votre commerce.
En général nous décernons deux tendances: les graisses
animales et les graisses d’origine végétale.

Smakelijke sauzen
Sauces savoureuses

-10%
*

-8%
*
Heinz Mayonaise Seriously Good
(met eieren uit vrije uitloop /
aux œufs de plein air)
76012628 800 ml

Heinz
Tomato Ketchup
71582101 800 ml
•

•

Heinz Tomato Ketchup
74001787 10,2 l
•

Taste the perfect fusion.
Tea, fruit and herbs.

Heinz Satésaus kant-en-klaar
Heinz Sauce Saté
prête à l‘emploi
74000622 2,5 kg
•

PROMO -25%

-7%*
Heinz Mayonaise
(met eieren uit vrije uitloop /
Heinz Tomato Ketchup Heinz Mayonaise Heinz Tomato Frito
aux œufs de plein air)
76006973 17 ml
76008118 2 l
71516300 5 l
76007455 26 ml
•

•

*Kortingen / Réductions: 01/02 > 29/02/2019

•

www.kraftheinzfoodservice.be

JIV - 2700 g

-5

-5

%

%

Vol-au-vent
vers / frais
JIV - 1800 g

Stoofvlees hachées
Hachis de carbonnades

-5

%
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JIV - 1275 g

•

-5

%

*

Mexicano
De Vries - 15 x 135 g

*

Mexicano XL
De Vries - 15 x 135 g

* Beschikbaar vanaf week 8 / Disponible à partir de la semaine 8 !
Peach Hibiscus drank met thee-extracten en 5% perziksap uit concentraat, met hibiscus smaak, met suiker en zoetstof. Mango Chamomile niet-alcoholische drank met thee-extracten en 1% mangosap uit concentraat, met kamille-extract, met suiker
en zoetstof. Lemon drank met thee-extracten en 1% citroensap uit concentraat, met suiker en zoetstof. Sparkling koolzuurhoudende drank met thee-extracten en 1% citroensap uit concentraat, met suiker en zoetstof.
Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et 5% de jus de pêche à base de concentré, avec arôme d’hibiscus, sucres et édulcorant. Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et 1% de jus de mangue à base de concentré, avec des extraits de camomille,
sucres et édulcorant. Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et 1% de jus de citron à base de concentré, avec sucres et édulcorant. Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et aromatisée citron avec sucres et édulcorant.
© 2019 DP Beverages. “Fuze Tea” is a registered trademark of DP Beverages. ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.
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KaasTengels® / Fromagettes®
Oude kaas / Vieux fromage
Topking - 60 x 15 g

Vlam-pijpen® / Crousti feu®
Topking - 12 x 100 g

Chicken Nuggets
Bakx - 3 x 1 kg
Hamburgers
Bakx - 30 x 100 g
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Vuurvreters® / Bouf-feu®
Topking - 20 x 70 g
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KaasTengels® / Fromagettes®
Sweet chili
Topking - 60 x 15 g

Belcanto Xtreme
Vanreusel - 15 x 120 g

Belcanto burger
Vanreusel - 24 x 95 g

-5

Vol au vent
Vers / frais
Ovi - 2225 g - 1500 g - 1000 g
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Mini Loempia
The China Tower
Ovi - 50 x 20 g

Krokante kipburger
Burger de poulet croquant
Vanreusel - 24 x 85 g

Gipsy stick
Vanreusel - 24 x 100 g

California
Burger sauce
Anda - 1 L
Samuraï
Anda - 3 L - Box 5L - 10 L
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Dots & Wings
American style
Ovi - 600 g

-7

%

Hotdog BIG BOOBY
Ovi - 25 x 80 g
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Promo’s niet cumuleerbaar - Promotions non cumulables

Promo’s niet cumuleerbaar - Promotions non cumulables

-5

%

%

%

-9

%

-16

%

-10

-10

%

%

-10

%

Bolognaise
Manna - 2 L

Mannalouse PET
Manna - 3 L

Sauce FRITES saus
25% olie / huile
Manna - 10L
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Promo’s niet cumuleerbaar - Promotions non cumulables
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Bolognaise Resto
25% meer vlees / 25% plus de viande
Manna - 3200 g

Mayon(n)aise chef 80%
Koolzaad / colza
Manna - 10 L

Mayon(n)aise
truffel / tartufo
Manna - tube 1L

Wenst u niet verder onze zendingen te ontvangen, e-mail naar info@crazysnacks.be.
Of schriftelijk naar CMC, Spierbeekstraat 64, B-7711 Dottenijs.
Vous avez la possibilité de vous désabonner par e-mail à info@crazysnacks.be ou par courrier à CMC, Spierbeekstraat 64,
B-7711 Dottenijs.

Folderaanbieding bij de deelnemende verkooppunten, geldig tot en met 15/02/2019 (opgegeven datum is uiterste leveringsdatum!),
enkel bestemd voor afnemers met BTW nr, onder voorbehoud van drukfouten en tot einde voorraad. Deze prijzen zijn netto-netto
excl. BTW 6 of 21%.en sluiten alle andere kortingen uit. Gratis levering op het gelijkvloers samen met uw gewone levering en
mits contante betaling.
Action folder dans les points de vente participants, valable jusqu’au 15/02/2019 (la date indiquée est la date de livraison!),
uniquement pour les clients avec n° de TVA, sous réserve de fautes d’impression
ou fin de stock. Les prix sont net-net excl. TVA en vigueur 6 ou 21% et excluent toute autre remise. Livraison gratuite au rez de
chaussée ensemble avec votre commande habituelle et paiement comptant.
V.U. P. Bouckenooghe CMC, Spierebeekstraat 64, 7711 Dottenijs - 056 41 66 43 - www.crazysnacks.be - info@crazysnacks.be
Ontwerp responsup 056 20 35 50 - www.responsup.com

Bosteels BVBA

E. Meeuwissen

Buysse Snacks

Noyez BVBA

Nijverheidszone
Begijnenmeers 22
1770 Liedekerke
053 66 81 72

Gaston Eyskenslaan 2
3900 Overpelt
011 62 12 22

Veldmeerstraat 15
9270 Laarne
09 366 47 90

Menensesteenweg 232
8940 Wervik
056 31 14 54

