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LIEVELINGSGERECHTEN
Koken als
een sterrenkok

EISMANN
MONDO
Kwaliteit,
duurzaamheid
en meer

NIEUW: MEER
DAN 30 PRODUCTEN
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PrOP
HET LEVEN!

Alle eismann-producten
en bijzondere ideeën voor alle gelegenheden

ZONDAG‘S DINER
En nog veel meer kookideeën

Van oogst tot service:
een duurzaam genot
Geen inkopen doen, weinig voorbereiding - met eismann blijft er meer
tijd over voor de essentie: lekker en gevarieerd koken. Met onze ruime
selectie aan producten, maken wij genieten gemakkelijk. Bovendien ontvangt u van uw eismann elke twee of drie weken een eismann-actueel
met nieuwigheden, aanbiedingen en seizoensgebonden lekkernijen.

GELD-TERUG-GARANTIE

EISMANN HELPT

Voor ons telt maar één ding: uw tevredenheid.
Toch kan er iets uit het brede scala van eismann
niet aan uw verwachtingen voldoen. U kunt het
product dan zonder problemen teruggeven en u
ontvangt uw geld terug. Dat is onze smaakgarantie aan u.

Net zo essentieel als de duurzaamheid van onze
producten is maatschappelijke betrokkenheid.
Daarom steunen wij samen met onze eismannen
liefdadigheidsacties en -ideeën.

STABIELE PRIJZEN

Wij garanderen u stabiele prijzen voor de
gehele catalogusperiode.
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GEMAKKELIJK BETALEN

Gemakkelijker kan niet: met onze eismannklantenkaart hoeft u geen contant geld in huis te
hebben. Uw aankopen worden automatisch van uw
rekening afgeschreven (uiteraard met uw toestemming).

KOSTELOOS AAN HUIS GELEVERD

Na een eerste bestelling ter waarde van minimaal
€ 27,50 inclusief btw, leveren wij u de producten
kosteloos aan huis op het door u gewenste tijdstip.
Voor bestellingen onder € 12,-- brengen wij u een
leveringsbijdrage van slechts € 1,-- in rekening.

TOT IN UW VRIEZER EN VERDER

Indien u wenst brengt onze eismann uw bestelling
direct naar uw vriezer. Ook heeft hij altijd bijzondere acties, seizoensgeboden producten en aanbiedingen en leuke (recept)ideeën voor u. Zeker de
moeite waard om er naar te vragen!

ZEG HET VOORT!

U wordt beloond wanneer u een nieuwe klant aanbrengt! Overtuig iedereen in uw kennissenkring
van de eismann-kwaliteit en de competente service
en u wordt beloond met een waardebon ter waarde
van € 10,-- op voorwaarde dat de door u aangebrachte klant een eerste aankoop doet van minimaal € 33,--.
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Ons geheime recept:
eismann mondo - kwaliteit
en duurzaamheid
Voor ons is het niet genoeg dat de
producten goed smaken. Voor ons
staat vooral de kwaliteit voorop. Want
niets is belangrijker dan puur genieten
van gerechten die afkomstig zijn van
veilige en gecontroleerde teelt. Onze
producten zijn gemaakt door geselecteerde leveranciers - met uitstekende
grondstoffen en technologieën. En
dankzij onze controlesystemen kan er
gezorgd worden voor een strikte naleving van de diepriesketen in elke fase
van de productie en het transport.
Dit alles geeft u een gerust gevoel, dat
u alleen de beste kwaliteit in huis

heeft gehaald. Wat er niet in hoort, zit
er bij eismann ook niet in. In bijna al
onze diepvriesproducten zijn geen
smaakverbeterende additieven en/of
kunstmatige kleurstoffen en bestraalde ingrediënten gebruikt. Want bij
ons geldt maar één ding: de echte
smaak.

eismann EXCLUSIEF
Kwaliteit betekent voor ons niet schaft) en met zilver of goud
alleen een uitstekende smaak. Kwa- bekroond om de uitstekende kwaliteit betekent voor ons ook, onze liteit. Onze exclusieve eismannklanten altijd iets bijzonders geven. lekkernijen kunt u gemakkelijk aan
Daarom biedt eismann veel smake- dit logo herkennen.
lijk genot dat wij produceren,
exclusief voor onze klanten. Veel
producten zijn getest door de DLG
exclusief
(=Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
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MEN KAN AFSTAND DOEN VAN HET EEN
OF ANDER - MAAR NIET VAN GENOT
Zonder vlees koken is meer dan alleen een trend. En met eismann
wordt het een opwindende smaakervaring vol nieuwe, hoogwaardige
ingrediënten. Omdat wij u graag helpen met uw keuze, hebben wij
in onze catalogus de vegetarische gerechten met drie verschillende
Veggie-logo’s voorzien. Deze zijn voor producten zonder vlees, producten zonder dierlijke ingrediënten (maar met melk en eieren) of
veganistische ingrediënten.

DUURZAAMHEID NAAR ONZE WENS
We beloven niet alleen kwaliteit, we zeggen het vast toe. Want in
samenwerking met de internationaal erkende labels MSC en ASC
zetten wij ons voor duurzame visserij en fokkerij in.

BETROUWBAAR ZONDER
Sommige mensen verdragen het niet, anderen vinden het niet lekker. Daarom zijn er bij eismann steeds meer lactose- en glutenvrije
producten om het zorgeloos genot van onze klanten te garanderen.
Vraag uw eismann naar het actuele overzicht.
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Echte
natuurtalenten
Bij eismann staat niet alleen het genot centraal.
Wij bieden een uitgebreid assortiment van gecontroleerde producten, die bijdragen aan een evenwichtig voedingspatroon. Daarmee voelt niet alleen u zich goed, maar ook de natuur. eismann is
zich bewust van een eerlijke benadering van het
milieu en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Vertrouwen is goed.
eismann controleert
De ontwikkeling van eerlijke omgang met dieren is voor eismann een essentieel aspect voor
duurzaamheid. Daarom besteden wij bij de selectie van onze leveranciers niet alleen aandacht
aan de kwaliteit, maar ook aan de zorgvuldige
omgang met dier en milieu. Ook bij onze plantaardige producten, vragen wij onze partners om
een betrouwbare traceerbaarheid van de grondstoffen. De selectie van oogstgebieden van
groenten vindt plaats met aandacht voor de
kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Zelfs in de
ontwikkeling van nieuwe producten dienen onze
leveranciers strikte richtlijnen te volgen. Alleen
dan kunnen wij garanderen dat te allen tijde aan
onze hoge kwaliteitseisen wordt voldaan.

En zelfs wanneer de producten bij u thuis
geleverd worden, is het thema duurzaamheid nog
steeds in beeld. Een groot deel van de eismannproducten is namelijk moeiteloos individueel te
portioneren. In combinatie met de bijbehorende
voordelen van bewaring, betekent dat een essentiële bijdrage aan een verminderde hoeveelheid
afval.
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ER IS ALTIJD EEN REDEN
Gewoon hemels:
overheerlijke wafels

UIT DE EISMANN-KEUKEN:

PULLED PORK BURGER
PAGINA 60

Laat kinderogen
glunderen

VOOR EEN
KINDERFEESTJE

EISMANN‘S LIEVELINGSWAFELRECEPT

PAGINA 35

PAGINA 15

UIT DE EISMANN-KEUKEN:

ZONDAG‘S DINER
PAGINA 43

ONTDOOIEN BIJ
KAMERTEMPERATUUR

b
OVEN
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MAGNETRON

BAKKEN OF BRADEN

g
GRILL

k

VERHITTEN,
KOKEN, GAREN

s w
MET WATER
AFSPOELEN

AU BAIN-MARIE

FRITUREN

AIRFRYER

IJS

GROENTEN &
FRUIT

PAGINA

PAGINA

10

24

AARDAPPELEN

VIS

PAGINA

PAGINA

36

44

GEVOGELTE

VLEES

PAGINA

PAGINA

52

58

SNELLE
KEUKEN

GEBAK &
BROOD

PAGINA

PAGINA

64

82

FIJNE
TRADITIE
PAGINA

90

BLADER
SNEL VERDER!
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Diversiteit die
smelt in uw mond
Mogen wij u voorstellen: de langste ijssalon op wielen.
Wij hebben veel verschillende ijsproducten die wij u direct
kunnen leveren aan uw deur. Wat is uw lievelingsijs?
Zoek uit! Want het maakt niet uit of het nu met een
scheutje extra room is of bijzonder fruitig zoals een
sorbet. Verfijnd met krokante chocolade of noten, op
een stokje, tussen een wafel of in een beker. Wij van
eismann hebben voor elk wat wils en alles bekroond in
DLG kwaliteit.
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IJSSPECIALITEITEN

ALLEREERST ROOM:
ONZE KWALITEIT
Alle eismann-producten bevatten geselecteerde
ingrediënten en zijn naar uitzonderlijke recepturen
bereid, die elk ijs een zeer verfijnde smaak geven.
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Vanille-ijs
Eén van onze klassiekers. Op zijn
best in een extra grote portie: ijs
met vanillesmaak. Lekker in
combinatie met onze frambozen
(5380) of vruchtenmix (5342).

1004

(per 1000 ml € 3,65)

€ 10,95*
3000 ml

Choco split
Nóg meer chocolade bestaat niet! Zachtsmeltend
chocolade-ijs met extra grote knapperige stukjes
chocoladenoga. Een scheutje vanillesaus maakt uw
dessert helemaal af.

6857

(per 1000 ml € 5,23)

Yoghurt-bosvruchten
Verfrissend yoghurtijs en
yoghurtbosvruchten,
vermengd met een zoete
bosvruchtensaus en stukjes
bosvruchten.

€ 10,45*

2000 ml

3307

(per 1000 ml € 6,63)

€ 7,95*

1200 ml

Triology
De drie favorieten in één bak: ijs met vanilleen chocoladesmaak en aardbeienijs. Een
heerlijke combinatie!

Dame blanche (Kopenhagen)

6817

(per 1000 ml € 5,23)

€ 10,45*

2000 ml

Coupe dame blanche: wie houdt er
niet van? De perfecte combinatie van ijs
met vanillesmaak en chocoladesaus.
Gewoonweg heerlijk.

0350

(per 1000 ml € 3,65)

€ 10,95*
3000 ml

Vanille-bourbon
Zo romig, die neem ik! Ons uiterst verfijnde ijs met
echte bourbon vanille.

6800

(per 1000 ml € 5,23)
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€ 10,45*
2000 ml

rgeer-

IJSSPECIALITEITEN

Tiramisu
Karamel-amandel

CaffTiramisu
è Latte

Caffè Latte

Geniet
Een
van
zoete
een karamelervaring
uniek Italiaans dessert!
om nooit
IJs te
met
verge- Een andere
Genietmanier
van eenom
uniek
van Italiaans
goede koffi
dessert!
e te ge-IJs met
tiramisuten! en
Vanille-ijs
mascarponesmaak
met karamelsaus,
en chocoladesubtiel
nieten
tiramisu... IJs met
enkoffi
mascarponesmaak
e-ijs en chocoladesaus.
en chocoladesaus. versierd
Versierdmet
metstukjes
koekjesgeroosterde
en cacaopoeder.
amandelen. Gedecoreerd
saus. Versierd
met chocoladerolletjes.
met koekjes en cacaopoeder.

Een andere manier om van goede koffie te
genieten ... IJs met koffie-ijs en chocoladesaus.
Gedecoreerd met chocoladerolletjes.

3312
3297 € 7,95
€ 6,95
* *

3316

(per 1000
(per
ml1000
€ 8,83)
ml € 7,72)
900 ml 900 ml

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

3316
3312 € 6,95
€ 7,95
* *
(per 1000
(per
ml1000
€ 7,72)
ml € 8,83)
900 ml 900 ml

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000 ml € 7,72)

€ 6,95*

900 ml

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)
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Carré
Waar zal ik beginnen? In het zachtromige ijs met vanillesmaak aan de kant
van de wafel of aan de helft waar de cacaofantasie zit? Probeer het zelf!

0128

€ 15,95*

(per 1000 ml € 5,43)

28 stuks, 2940 ml

4x2 catalog (left Side)

Clarino

Clarino
IJssnack

Rolletje voor rolletje ... echte passie! Krokante, in
cacaofantasie gedipte wafelrolletjes gevuld met
roomijs met vanillesmaak. 100 ml per Clarino!

Rolletje voordriekleurenijs
rolletje ... echte(roomijs
passie! Krokante,
in aardbeien- en chocolaOns welbekende
met vanille-,
cacaofantasie
met
desmaak)
blijft eengedipte
succes!wafelrolletjes
De wafeltjesgevuld
zijn bijgeleverd.
roomijs met vanillesmaak. 100 ml per Clarino!

0538

0538 € 11,95
€ 10,45
2341
* *

€ 10,45*

10 stuks, 1000 ml

2x4 catalog (left Side)

(per 1000 ml € 5,53)

stuks,
18 stuks,10
2160
ml 1000 ml

2x4 catalog (right4x2
Side)
catalog (left Side)

American Cookie snack

Biscuit
American
Yoghurt
Cookie snack

Bisc

Een koekjesdroom die werkelijkheid wordt. Vanille-ijs met melkchocolade tussen twee, met chocolade bedekte, Amerikaanse koekjes.

Overheerlijk
Een koekjesdroom
yoghurtijs tussen
die werkelijkheid
twee rondewordt.
granenkoekjes.
Vanille-ijsVoor
met melkchocode
koekjesmonsters
lade tussen twee,
ondermet
ons chocolade
en ook nogbedekte,
eens gemakkelijk
Amerikaanse
te eten.
koekjes.

Over
jesm

2769

17434
2769 € 8,95
€ 10,95
* *

174

€ 10,95*

(per 1000 ml € 20,28) 6 stuks, 540 ml
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3x2 catalog (left Side)

(per 1000
(per
ml 1000
€ 10,53)
ml € 20,28)
10 stuks,6850
stuks,
ml 540 ml

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 100

n.
of

m

a. 6 min.

a-

seer-

m

a. 7 min.

IJSSPECIALITEITEN

Frambozen
De allermooiste frambozen, handgeplukt en zonder suiker ingevroren.
Naar wens portioneerbaar. Lekker bij kwark, yoghurt, in marmelade of
als decoratie bij uw dessert of taart.

5380

€ 9,95*

1000 g

am
ca. 2.5 uur

ca. 6 min.

3x2 catalog (right Side)

Vanille-bourbon
Zo romig, die neem ik! Ons uiterst verfijnde ijs met echte bourbon
vanille.

6800

(per 1000 ml € 5,23)

€ 10,45*

2000 ml

3x2 catalog (right Side)

Vruchtenmix
Een heerlijke en verfrissende vruchtenmix van aardbeien, blauwe
bosbessen, frambozen en bramen. Lekker in combinatie met ijs.
Portioneerbaar.

5342

€ 8,95*

1000 g

3x2 catalog (right Side)

am
ca. 4.5 uur

ca. 7 min.

* Adviesprijs
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Mini-hoorntjes

Mini-hoorntjes

Het lekkerste tussendoortje. Mini-wafelhoorntjes gevuld met ijs met
vanillesmaak en gedrenkt in cacaofantasie. 30 stuks!

Het lekkerste tussendoortje. Mini-wafelhoorntjes gevuld met ijs met vanillesmaak en gedrenkt in cacaofantasie. 30 stuks!

0625

0625

€ 10,25*

(per 1000 ml € 15,53) 30 stuks, 660 ml

€ 10,25*

(per 1000 ml € 15,53) 30 stuks, 660 ml

3x2 catalog (left Side)

3x2 catalog (right Side)
Vanille-mousse hoorntje

Van

Vanilledessert met een frambozensaus in een wafelhoorntje met
cacaofantasie. Het hoorntje is versierd met frambozenstukken.

Vani
fanta

2761

276

(per 1000 ml € 8,88)

€ 9,95*

8 stuks, 1120 ml

(per 10

3x3 catalog (left Side)
Krokantino's

Krokantino's

Een hoorntje gevuld met vanille-ijs en knapperige laagjes cacaofantasie,
afgewerkt met krokante stukjes hazelnoot en chocolade!

Een hoorntje gevuld met vanille-ijs en knapperige laagjes cacaofantasie,
afgewerkt met krokante stukjes hazelnoot en chocolade!

0160

0160

(per 1000 ml € 7,46)

€ 8,95*

10 stuks, 1200 ml

3x2 catalog (left Side)

(per 1000 ml € 7,46)

€ 8,95*

10 stuks, 1200 ml

3x2 catalog (right Side)

Pralinato Amarena

Choco-vanillehoorntje
Pralinato Amarena

Cho

IJs met vanillesmaak gevuld met een bereiding van zure kersen en
bedekt met cacaofantasie. De stick is bestrooid met gehakte hazelnoten
en stukjes van amarettikoekjes.

IJs met
en chocolade-ijs
een
wafelhoorntje.
metbeIJsvanillesmaak
met vanillesmaak
gevuld met in
een
bereiding
van zureVersierd
kersen en
een chocoladeglazuur
en gekarameliseerde
suiker.met
Glutenen lactosedekt met cacaofantasie.
De stick is bestrooid
gehakte
hazelnoten en
vrij. stukjes van amarettikoekjes.

IJs m
een c
vrij.

14831

2743
* *
14831€ 9,95
€ 8,95

274

(per 1000 ml € 9,32)
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€ 8,95*

12 stuks, 960 ml

3x2 catalog (left Side)

(per 1000
ml1000
€ 8,29)
10 stuks,12
1200
ml 960 ml
(per
ml € 9,32)
stuks,

3x33x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

(per 10

IJSSPECIALITEITEN

Hoorntje bosbessenPresident hoorntje vanille

President hoorntje vanille

Een uniek en heerlijk ijsje! De
Bosbessenijs
metde
bosbessensaus
in een
knapperig
klassieker onder
hoorntjes: krokante
hoorntjes,
wafelhoorntje met cacaofantasie.
gevuld met ijs met vanillesmaak met hazelnootsaus,
krokante hazelnootstukjes en knapperige glazuur.

De klassieker onder de hoorntjes: krokante hoorntjes,
gevuld met ijs met vanillesmaak met hazelnootsaus,
krokante hazelnootstukjes en knapperige glazuur.

2732

0164

(per 1000 ml € 8,29)

€ 9,95* 0164

10 stuks, 1200 ml (per 1000 ml € 6,49)

€ 11,95*

16 stuks, 1840 ml

(per 1000 ml € 6,49)

4x3 catalog (right
2x3
Side)
catalog (left Side)

€ 11,95*

16 stuks, 1840 ml

2x3 catalog (right Side)

Yoghurt-hoorntjesmix
Presidentmix

Presidentmix

Verrukkelijk yoghurtijs metTwee
een klassiekers
citroen- of kersencocktail
in een krokant
in één mix. Wafelhoorntjes
hoorntje. Hiermee begint spontaan
de zon
schijnen!of aardbeienijs en
met vanille-ijs
ente
notensaus
vanille-ijs met aardbeiensaus.

Twee klassiekers in één mix. Wafelhoorntjes
met vanille-ijs en notensaus of aardbeienijs en
vanille-ijs met aardbeiensaus.

0043

0045

(per 1000 ml € 6,22)

€ 11,45*0045

2 x 8 stuks, 1840 ml
(per 1000 ml € 6,49)

€ 11,95*

2 x 8 stuks, 1840 ml

4x3 catalog (right
2x3
Side)
catalog (left Side)

(per 1000 ml € 6,49)

€ 11,95*

2 x 8 stuks, 1840 ml

2x3 catalog* Adviesprijs
(right Side)
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Triple fruit
Drie soorten vruchtenijs in één verpakking: kersen,
citroen en sinaasappel.

0031

(per 1000 ml € 7,73)

€ 8,35*

27 stuks , 1080 ml

exclusief

Zebra
Het kraakt als je bijt! IJs met vanillesmaak,
doortrokken met krokante laagjes cacaofantasie.

0052

(per 1000 ml € 9,32)

€ 8,95*

12 stuks , 960 ml

Multifit
Een ijsje vol
vitaminen! Heerlijk
vanille-ijs gehuld in
multivitaminen-vruchtenijs.
Snel proeven!

0058

(per 1000 ml € 6,92)

€ 13,95*

28 stuks, 2016 ml

Mini-vruchtenstick
De perfecte verfrissing voor tussendoor.
Kleine waterijsjes in de variëteiten aardbei,
sinaasappel, ananas en cherry-appel-citroen.

2747

(per 1000 ml € 12,43)
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€ 8,95*
24 stuks, 720 ml

IJSSPECIALITEITEN

Commander
Zijn uw kinderen klaar om op te stijgen?
Drie vruchtenijssoorten: kersen, citroen
en appel, in de vorm van een raket.

0390

(per 1000 ml € 6,36)

€ 11,45*

30 stuks, 1800 ml

NIEUW
exclusief

Rocko & Rosa ijsmix
Twee die het goed met elkaar
kunnen vinden: 5 x Pony „Rosa“ (ijs met
vanillesmaak en aardbeienijs) en 5 x Pony
„Rocko“ (ijs met hazelnootsmaak en
chocoladesmaak).

3296

€ 8,95*

(per 1000 ml € 11,93)

10 stuks, 750 ml

NIEUW

NIEUW

exclusief

Happy Bear
Een hit voor kinderen! IJs met vanillesmaak en ijs met aardbeiensmaak met
een kauwgombal als neus. Niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar.

2648

(per 1000 ml € 13,82)

€ 9,95*

10 stuks, 720 ml

exclusief

Verrassingsbeker dino
De dinosaurussen zijn vrij!
Vanilleroomijs en aardbeienroomijs
- lekkersaurus! Met een sticker
in elke beker.

2751

(per 1000 ml € 16,58)

€ 9,95*

6 stuks, 600 ml

* Adviesprijs
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Big Choc Macchiato

ig Choc
Stracciatella,
De perfecte
Choc Big
voor liefhebbers van koffie:
en vier
Big Chocs.
ijs met
koffiesmaak vermengd met hazelnootcacaosaus en omhuld met witte chocolade.

2753

€ 8,95*

(per 1000 ml € 12,43) 6 stuks, 720 ml

eft Side) 2x4 catalog (left Side)

Premium
Big Choc
Selection
Macchiato
TweeDe
keer
perfecte
Amarenahoorntje,
Choc voor liefh
Stracciatellahoorntje,
ebbers van koffie: Big Choc Stracciatella, Big
Chocijs
Chocolade,
met koffiesmaak
Big Choc
vermengd
Almond en
met
Cono
hazelnootVulcano en vier Big Chocs.
Veelvuldig
cacaosaus
genieten!
en omhuld met witte chocolade.

3135
* *
2753 € 15,45
€ 8,95
(per 1000
(per
ml1000
€ 8,35)
ml € 12,43)
14 stuks,61850
stuks,ml720 ml

4x4
catalog (right Side)
2x4 catalog (right
Side)

Big Choc Almond

Favorito
Big Choc Almond

Voor de amandelliefhebber: vanille-bourbonijs, bedekt met een dikke laag melkchocolade
en vele knapperige amandelstukjes.

Roomijs
Voor
met
devanillesmaak
amandelliefhomhuld
ebber: vanille-bourbonmet een
Een overheerlijke
Roomijs met verfrissing.
vanillesmaak
Yoghurtijs
omhuld met een
krokant
ijs, laagje
bedektcacaofantasie.
met een dikke laag melkchocolade voorzien
krokant
van een
laagje
lekker
cacaofantasie.
aardbeiensausje.
en vele knapperige amandelstukjes.
Voor de yoghurtfans en aardbeienliefhebbers!

Een o
voor
Voor

0099

1763
0099 € 13,45
€ 11,45
* *

281

(per 1000 ml € 9,54)
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€ 11,45*

10 stuks, 1200 ml

2x2 catalog (left Side)

(per 1000
(per
ml1000
€ 6,23)
ml € 9,54)
24 stuks,10
2160
stuks,
ml 1200 ml

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Yoghurt-vruchtenstick
Favorito
aardbei

2811
1763 € 9,95
€ 13,45
* *
(per 1000
(per
ml 1000
€ 13,63)
ml € 6,23)
10 stuks,24
730
stuks,
ml 2160 ml

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Yog

(per 100

melk-

IJSSPECIALITEITEN

Choc Mix
Choc fans, opgelet! Mix met vier keer Big Choc Kopenhagen en telkens twee
keer Big Choc Framboos, Big Choc Double en Big Choc Quattro.

2615

€ 13,45*

(per 1000 ml € 11,80) 10 stuks, 1140 ml

6x3 catalog (right Side)

Big Choc
Mini-Choc

Big Choc

De kwaliteitsklassieker!
Vanille-bourbonijs in
Vanille-bourbonijs
een jasje van pure,
in een
wittejasje
of melkchocolade
van krokante of
melkchocolade.
melkchocolade met stukjes amandel.

De kwaliteitsklassieker! Vanille-bourbonijs in een jasje van krokante
melkchocolade.

0088
0092 € 12,45
€ 8,45
* *

0088

(per 1000
(per
ml 1000
€ 10,38)
ml € 14,08)
10 stuks,41200
x 3 stuks,
ml 600 ml

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 12,45*

(per 1000 ml € 10,38) 10 stuks, 1200 ml

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs
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Coupe brésilienne

IJs met vanillesmaak, vermengd met karamelsaus
en afgewerkt met gesuikerde hazelnootjes.

Coupe brésilienne

IJs met vanillesmaak, vermengd met karamelsaus en afgewerkt met
gesuikerde hazelnootjes.

2144

(per 1000 ml € 6,13)

€ 13,25*

2144

12 stuks, 2160 ml

€ 13,25*

(per 1000 ml € 6,13) 12 stuks, 2160 ml

3x2 catalog (left Side)

3x2 catalog (right Side)
Coupe Karamel crunch

Cou

Eerst breekt het knapperige laagje van melkchocolade en dan kunt u
genieten van het romige ijs met karamelsmaak. De crispies in het ijs en
in de karamelsaus maken het geheel af.

Eerst
niete
de ka

3276

327

(per 1000 ml € 8,29)

€ 9,95*

8 stuks, 1200 ml

(per 10

3x3 catalog (left Side)
Coupe dame blanche

Coupe dame blanche

De klassieker bij uitstek! IJs met vanillesmaak vermengd met chocoladesaus. Afgewerkt met chocoladeschaafsel.

De klassieker bij uitstek! IJs met vanillesmaak vermengd met chocoladesaus. Afgewerkt met chocoladeschaafsel.

0176

0176

(per 1000 ml € 6,13)

€ 13,25*

12 stuks, 2160 ml

3x2 catalog (left Side)

(per 1000 ml € 6,13)

€ 13,25*

12 stuks, 2160 ml

3x2 catalog (right Side)

Vanilleroomijsbeker

Schatkisten
Vanilleroomijsbeker

Sch

Een echte eismann-klassieker. Een koude lekkernij voor groot en klein.
Echt roomijs!

Geniet
enechte
waaneismann-klassieker.
u in een ware ijsdroom.
IJsbakjes
met zoete
Een
Een koude
lekkernij
voorgeheimen:
groot en klein.
het beste
romig koffie-ijs en smaakvol Amarena-ijs.
Echt stracciatella-ijs,
roomijs!
In handig tweepersoonsbakje. Drie stuks.

Geni
het b
hand

0173

17381
* *
0173 € 6,95
€ 11,75

173

(per 1000 ml € 6,53)

22

€ 11,75*

18 stuks, 1800 ml

3x2 catalog (left Side)

(per 1000
ml1000
€ 6,62)
3 stuks, 1050
ml 1800 ml
(per
ml € 6,53)
18 stuks,

3x33x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

(per 10

nil-

IJSSPECIALITEITEN

IJsbekerassorti
Bekertjes gevuld met ijs in de smaken vanille-frambozen gedecoreerd met
frambozensaus en vanille-chocolade gedecoreerd stukjes chocolade. De
ideale dessertgrootte.

3257

(per 1000 ml € 7,78)

€ 12,45*

2 x 8 stuks, 1600 ml

6x3 catalog (right Side)

IJspralines
Coupe Sunday

IJspralines

Krokante
Het is
ijsbonbons
net of dit van
softijs
ijs met
rechtstreeks
vanillesmaak
uit deomhuld
machine
met
komt!
een IJs
knappemet
rig laagje
vanillesmaak
cacaofantasie.
met chocolade-,
Stuk voor stuk
karameleen traktatie.
of aardbeiensaus.

Krokante ijsbonbons van ijs met vanillesmaak omhuld met een
knapperig laagje cacaofantasie. Stuk voor stuk een traktatie.

0355
3052 € 7,55
€ 7,45
* *

0355

(per 1000
(per
ml 1000
€ 12,58)
ml € 8,87)
6 x 10 stuks,
3 x 2600
stuks,
ml840 ml

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 7,55*

(per 1000 ml € 12,58) 6 x 10 stuks, 600 ml

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs
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Altijd knapperig:
onze groenten
Vitaminen, mineralen en vezels - in knapperige groenten zit
veel goeds, dat is waarom ze perfect zijn voor een gezonde
en evenwichtige maaltijd. Voedingsmiddelen, zoals spinazie,
zijn door het hoge gehalte aan antioxidanten bijzonder bevorderlijk voor uw gezondheid en innerlijke balans. Daarom
biedt eismann u altijd een ruim assortiment aan groenten in
de beste kwaliteit, natuurlijk of op smaak gebracht met
kruiden of verfijnd met room. En dat elke dag.

24
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BIJ ONS IS HET ALTIJD
HET GOEDE SEIZOEN
Verse groenten zijn sterk seizoensgebonden.
Onze diepvriesgroenten zijn daarentegen het
gehele jaar met constante kwaliteit verkrijgbaar.
Maar niet alleen dat: onze diepvriesgroenten
worden op het beste tijdstip geoogst in zorgvuldig geselecteerde oogstgebieden en zijn daardoor knapperig lekker.

Groentenstoofpot
4 PERSONEN

WANNEER HET OM VITAMINE GAAT,
BLIJVEN WIJ COOL

2 el
2 el
1 tl
1l
150 ml
50 g
150 g
300 g
300 g
150 g
100 g

Vitaminen zijn één van de belangrijkste bestanddelen in groenten. Deze zijn zeer gevoelig
en daarom is het belangrijk om de vitaminen
zo goed mogelijk te kunnen behouden. Onze
erwten worden bijvoorbeeld zo snel mogelijk na
de oogst middels een schokvriezer ingevroren.
Zo blijven ze knapperig lekker, rijk aan vitaminen
en behouden ze hun verse smaak.

1

Olijfolie extra vergine (art. nr. 5223)
Uienblokjes (art. nr. 5396)
Knoflookblokjes
Groentebouillon
Tomatensap
Tomatenpuree
Passata
Gehakte spinazie (art. nr. 1987)
Aardappelblokjes (art. nr. 6402)
Prinsessenbonen (art. nr. 5041)
Romanescoroosjes
Zout, peper

De olijfolie in de pan verhitten, de uien en
de knoflook fruiten.

2

Blus de uien en knoflook met de groentebouillon. Voeg de tomatensap, tomatenpuree
en de passata toe en breng het geheel aan de
kook. Direct met de tomatensap, de tomatenpuree en de passata aan de kook brengen.

3

Voeg de spinazie toe en en bak op matig
vuur gedurende 10 minuten. De aardappelblokjes toevoegen en weer 10 minuten
bakken. Als laatste de prinsessenbonen en
romanescoroosjes toevoegen en nogmaals
10 minuten bakken. Naar wens met zout
en peper op smaak brengen. Met een sneetje
volkorenbrood met roomkaas en peterselie
smaakt het bijzonder lekker.
25

Rodekool met appel

Erwten
Rodekool
en wortelen
met appel

Erw

Fijngesneden rodekool met appelmoes en stukjes appel, op smaak
gebracht met kruiden. In blokjes ingevroren, dus portioneerbaar.

Nog altijd
Fijngesneden
een geliefde
rodekool
combinatie:
met appelmoes
erwten en
enwortelen.
stukjes appel, op smaak gebracht met kruiden. In blokjes ingevroren, dus portioneerbaar.

Nog

5480
5499 € 7,90
€ 8,00
* *

548

5499

(per 1000 g € 4,00)

€ 8,00*

km

2 x 1000, 2000 g

ca. 7 min.

ca. 5 min.

3x3 catalog (left Side)

d of Hele,
gevogelte,
ook asperges met vaste kopjes.
middeldikke
Mooi knapperig en ca. 17 cm lang. Niet schillen, geen werk. Alleen maar genieten.

10,65*
k€m
ca. 12 min.

ca. 7 min. ca.ca.
7 min.
8 min. ca. 5 min.

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Prinsessenbonen
Asperges

Asperges

5321

kk
mm

(per 1000
(per
g €1000
3,95)g € 4,00)
2 x 10002g,x 2000
1000,g2000 g

ca. 9 min.
1000
g

km
20-25 min.

eft Side) 2x3 catalog (left Side)
26

10-12 min.

Zeer Hele,
fijne sperziebonen.
middeldikke asperges
Als bijgerecht
met vaste
bij een
kopjes.
gebraad of gevogelte, ook
bijzonder
Mooilekker
knapperig
omhuld
en ca.
met17een
cm stukje
lang. Niet
spek.schillen, geen werk. Alleen maar genieten.

5041
5321 € 5,90
€ 10,65
* *
(per 1000 g € 2,95)

2 x 1000,1000
2000g g

km
20-25 min.

10-12 min.

2x3 catalog (right
4x3
Side)
catalog (right Side)

km
ca. 12 min.

ca. 9 min.

(per 10

GROENTEN & FRUIT

Roomspinazie

Roomspinazie

Verse jonge spinazie, op smaak gebracht met room en kruiden. In blokjes ingevroren. Gemakkelijk portioneerbaar.

Verse jonge spinazie, op smaak gebracht met room en kruiden.
In blokjes ingevroren. Gemakkelijk portioneerbaar.

5085

5085

(per 1000 g € 3,00)

€ 6,00*

km

2 x 1000 g, 2000 g

ca. 7 min.

(per 1000 g € 3,00)

ca. 5 min.

€ 6,00*

km

2 x 1000 g, 2000 g

3x2 catalog (left Side)

ca. 7 min.

3x2 catalog (right Side)

Doperwten zeer fijn
Courgette-groentemix

Courgette-groentemix

s

Klein, figezonde
jn en delicaat!
Zachte groentemix
erwtjes metvan
eengroene
maximale
smaak.
Een heerlijk
en kleurrijke
en gele
courvoor u gedopt
van
gette,Vers
cherrytomaten
en en
rode
ui.hoogwaardige kwaliteit.

Een heerlijk gezonde en kleurrijke groentemix van groene en gele
courgette, cherrytomaten en rode ui.

m

5473 € 5,95
€ 8,50
8794
* *

5-8 min.

teer-

m

6-7 min.

k
pm

(per 1000 g € 4,25)
1000 g 2 x 1000 g, 2000 g

5-8ca.min.
9 min.

5-8 min.

8794

€ 5,95*

p

1000 g

catalog
3x23x4
catalog
(left(right
Side)Side)

Bloemkool
Gehakte spinazie

ca. 5 min.

ca. 9 min.

3x2 catalog (right Side)

Gebroken
Bloemkool
sperziebonen

Gebroken sperziebonen

VasteInbloemkoolroosjes
kleine blokjes ingevroren
met kortespinazie.
stronkjes.
Zachte,
Vaste
draadvrije
bloemkoolroosjes
sperziebonen
metinkorte
gelijkmastronkjes.
ZachtEersteklas
en vol aroma.
kwaliteit.
Ook heerlijk
Portioneerbaar
in een ovenen op vele tige grootte.
Zacht enNa
volbereiding
aroma. Ook
ookheerlijk
koud teinserveeen
schotel.
verschillende manieren te gebruiken.
ren. ovenschotel.

Zachte, draadvrije sperziebonen in
gelijkmatige grootte. Na bereiding ook koud
te serveren.

5402
1987 € 6,90
€ 6,00
* *

5013

(per 1000
(per
g €1000
3,45)g € 3,00)
2 x 10002g,x 2000
1000 gg, 2000 g

€ 6,90
* *
kk
mm 50135402 € 5,50
kk
mm
10-15 min. ca. 15
7-8min.
min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

6-7 min.

(per 1000
(per
g €1000
2,75)g € 3,45)
2 x 10002g,x 2000
1000 gg, 2000 g

10-15 min. 10-158-9min.
min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

7-8 min.

(per 1000 g € 2,75)

€ 5,50*

2 x 1000 g, 2000 g

km
10-15 min.

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

8-9 min.
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5853
Zachte landgroenten

eismann‘s
kleine groentetuin

Kleurrijke mix van Parijse
wortelen, gele wortelen,
bloemkool en zachte spruiten.
Een heerlijke groentenmix.
Ongekruid voor een individuele smaak.
600 g
10-15 min.
6-8 min.

Ruime keuze

km

Kies

3 VAN DE 5
voor slechts

€ 8,85*
5663 Parijse wortelen
Waar vindt u nog zulke
heerlijke wortelen?
Zo klein, zo rond en
zo mals! Deze smaken
ook heerlijk voor de
jongsten onder ons.
600 g

km
12-15 min.

6-8 min.

8892
Prinsessenbonen

Fijne, hele bonen, oogstvers
ingevroren. De ideale aanvulling bij een heerlijk
stukje vlees of gevogelte.
600 g

8891 Jonge erwten,
zeer fijn

Klein, fijn en zacht! Voor een
optimale smaakbeleving.
Geselecteerde kwaliteit.
600 g

km
5-8 min.

5-8 min.

km
ca. 12 min.

5293 Gesneden
champignons
De kampioen onder de paddestoelen: net zo smakelijk als
vers geoogste champignons.
500 g

p
5-10 min.

28

ca. 9 min.

leeken.

k

3-4 min.

in
ling.

k

2-15 min.

n-
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Bouillongroenten
Bespaar uzelf veel snijwerk. Fijne blokjes wortel, knolselderij, prei, bleekselderij en ui. Veelzijdig te gebruiken in bijvoorbeeld soepen en sauzen.

5486

€ 4,30*

k

2 x 500 g, 1000 g

3-4 min.

3x2 catalog (right Side)

Paprikareepjes
Soepgroenten

Paprikareepjes

Rood,Tien
geel,verschillende
groen! Een goede
start
met onze
jngesneden paprikareepsoorten
groenten
uit fiverschillende
oogstperiodes in
jes: lekker
als groente,
in een
salade
in sauzen.
één mix.
Ideaal voor
in de
soep,of
voor
stoofschotels of als groentevulling.

Rood, geel, groen! Een goede start met onze fijngesneden paprikareepjes: lekker als groente, in een salade of in sauzen.

5314
* *
5451 € 5,10
€ 6,80

5314

1000 g 2 x 1000 g, 2000 g
(per 1000 g € 3,40)

k mk
8-10 min.

ca. 6 min. 12-15 min.

€ 5,10*

1000 g

3x43x2
catalog
(left
Side)Side)
catalog
(right

km
8-10 min.

ca. 6 min.

3x4 catalog (right Side)

Gesneden
Uienblokjes
champignons

Gesneden champignons

Vers geplukte
Geen tranen
ongeblancheerde
meer bij het uien
champignonschijfj
snijden dankzijes.
deze
Alsof
kant-en-klare
ze net geoogstuienblokjes.
zijn. Blancheren
Makkelijk
voor bereiding
portioneerbaar.
voor een optimaal resultaat.

Vers geplukte ongeblancheerde champignonschijfjes. Alsof ze net
geoogst zijn. Blancheren voor bereiding voor een optimaal resultaat.

5327
5396 € 5,65
€ 2,75
* *

5327

(per 1000 g € 3,67)
1000 g 750 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

p
5-10 min.

€ 5,65*

1000 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

p
5-10 min.
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Tuinbonen

Tuin

Een specialiteit met een lange traditie. Met deze
tuinbonen bespaart u veel tijd, want ze zijn al
voor u gedopt. In slechts een paar minuten klaar.

Een s
tuinb
voor

5044

504

€ 6,40*

k

1000 g

7-10 min.

2x2 catalog (left Side)

Broccoli

Schorseneren

Een edele groente: alleen vaste roosjes met korte stelen. Naar wens te
portioneren en makkelijk combineerbaar!

Een groente.
edele groente: alleen vaste Een
roosh
Een heerlijke, witte, winterse
neren en makkelijk
Zorgvuldig uitgezocht en geblancheerd.
Past combineerbaar!
vuldi
perfect bij al uw vleesgerechten!
fect

4617

€ 5,95*

5436

k

1000 g

8-10 min.

4x4 catalog (left Side)

Broccoli

€ 6,95* 4617

1000 g

Sch

5,95*
k €m
12-15 min.

ca. 9 min.
1000
g

543

2x2 catalog (left Side) 4x4 catalog (right

Asiamix

Spruitjes
Asiamix

Spru

Groentemix uit het Verre Oosten! Sugar snaps, mungobonen, judasoren
en andere typische Aziatische groenten.

Lekkere,
Groentemix
zachte spruitjes
uit het Verre
met een
Oosten!
kort voetje.
Sugar snaps,
Lekkermungobonen,
in combinatie judasoren
met
stukjes
enspek
andere
en typische
ui om uwAziatische
maaltijd compleet
groenten.te maken! Doorsnede: 15-22
mm.

Lekk
stukj
mm.

5472

19517
5472 € 6,20
€ 5,45
* *

195

30

€ 5,45*

1000 g

3x2 catalog (left Side)

pm
7-8 min.

5-6 min.

(per 1000 g € 3,10)

2 x 10001000
g, 2000
g g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

kp
mm
ca. 15 min. 7-85-6
min.
min.

5-6 min.

(per 10

m

-10 min.
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Roomgroenten "Royal"
Klassieke gemengde groenten: bloemkool, broccoli, erwten, jonge wortelen
en schorseneren in een lichte roomsaus.

5418

€ 6,95*

km

1000 g

13-15 min.

ca. 6 min.

6x2 catalog (right Side)

Wortelen extra fijn
Heerlijke, zachte, jonge worteltjes. Veel combinatiemogelijkheden.

5485

(per 1000 g € 2,80)

€ 5,60*

2 x 1000 g, 2000 g

km
ca. 15 min.

8-10 min.

3x2 catalog (right Side)

Gemengde
groenten met broccoli
Tuingroentemix

Gemengde
groenten met broccoli
Tuingroentemix

Een vrolijke
broccoli,
bloemkoolroosjes
Lekker groentemix
in de wok ofvan
ideaal
in combinatie
met vis of en
kip:wortelschijfgele en oranje
jes. wortelen, rode ui, broccoli en peulerwten. Niet gekruid.

Een vrolijke
broccoli,
bloemkoolroosjes
Lekker groentemix
in de wok ofvan
ideaal
in combinatie
met vis of en
kip:wortelgele en oranje
schijfjwortelen,
es.
rode ui, broccoli en peulerwten. Niet gekruid.

5446
* *
6624 € 4,80
€ 5,20

5446
* *
6624 € 4,80
€ 5,20

1000 g 1000 g

3x4 3x2
catalog
(left(left
Side)
catalog
Side)

k mp
ca. 10 min.

6-7 min. ca. 12 min.

1000 g 1000 g

3x4 3x2
catalog
(right
Side)
catalog
(right
Side)
* Adviesprijs

k mp
ca. 10 min.

6-7 min. ca. 12 min

31

Tuingroente met quinoa

Tuingroente met quinoa

Quinoa in combinatie met populaire groenten: groene bonen, maïs,
erwten, rode paprika en sojabonen, verfijnd met zonnebloempitten.
Voor u gekruid.

Quinoa in combinatie met populaire groenten: groene bonen, maïs, erwten, rode paprika en sojabonen, verfijnd met zonnebloempitten. Voor u
gekruid.

5371

€ 7,95*

1000 g

pm
ca. 9 min.

ca.6 min.

5371

€ 7,95*

pm

1000 g

3x2 catalog (left Side)

ca. 9 min.

ca.6 min.

3x2 catalog (right Side)
Zoete aardappelrondo's

Zoe

Rondo van zoete aardappel en deeg, verfijnd met hennepzaad en
kruiden. Rijk aan eiwitten, vezels en onverzadigde vetten. Een typisch
superfood product!

Rond
den.
perfo

28203

282

(per 1000 g € 18,93)

€ 7,95*

p

12 stuks, 420 g

(per 10

ca. 8 min.

3x3 catalog (left Side)
Bulgur met gegrilde groenten

Bulgur met gegrilde groenten

Bulgur met gegrilde groenten en gegrilde tomaten. Fijn gekruid en
verfijnd met olijfolie.

Bulgur met gegrilde groenten en gegrilde tomaten. Fijn gekruid en verfijnd met olijfolie.

5374

€ 7,95*

1000 g

pm
ca. 10 min.

6-7 min.

5374

€ 7,95*

pm

1000 g

3x2 catalog (left Side)

ca. 10 min.

6-7 min.

3x2 catalog (right Side)

Linzengroentemix

Spinazie-medaillons
Linzengroentemix

Spin

Een bijzondere groentemix van bonen en wortelen met gekookte linzen
en voorgebakken aardappelblokjes in een fijne tomatensaus.

GoedEen
en groen:
lekker
sappige spinazie
medaillons
bedekt
met
een
bijzondere
groentemix
van bonen
en wortelen
met
gekookte
linzen
krokante
panade en verfi
jnd met pompoenpitten.
Heerlijk
als
en voorgebakken
aardappelblokjes
in een fijne
tomatensaus.
vegetarisch bijgerecht of als een lekkere snack!

Goed
kant
bijge

8859

7397
* *
8859 € 8,95
€ 6,95

739

32

€ 6,95*

1000 g

3x2 catalog (left Side)

p
ca. 10 min.

(per 1000 g € 14,92)

6 stuks, 600
1000g g

3x33x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

p bp
ca. 13 min.

ca. 20 min. ca. 10 min.

(per 10
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Frambozen
Wilde bosbessen

Frambozen

os-

De allermooiste
Bessen uit het
frambozen,
bos! Methandgeplukt
de hand geplukt,
en zonder
gelijkmatige
suiker ingevroren.
grote wilde
Naar bosbessen,
wens portioneerbaar.
volledig gerijpt
Lekker
enbij
volkwark,
van smaak.
yoghurt,
Lekker
in marmelade
door de yoghurt.
of
als decoratie bij uw dessert of taart.

De allermooiste frambozen, handgeplukt en zonder suiker ingevroren.
Naar wens portioneerbaar. Lekker bij kwark, yoghurt, in marmelade of
als decoratie bij uw dessert of taart.

m

5380
5331 € 9,95
€ 5,95
* *

5380

5-6 min.

o,
in

m

a. 8 min.

(per 1000 g € 11,90)
1000 g 500 g

aa
mm
ca. 2.5 uur 1.5-2.5
ca. 6uur
min.

5-6 min.

€ 9,95*

1000 g

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

am
ca. 2.5 uur

3x3 catalog (right Side)

Vruchtenmix
Tropisch fruit

Vruchtenmix

Een heerlijke
Een heerlijke
en verfrissende
verfrissende
vruchtenmix
fruitmengeling
van aardbeien,
met stukjesblauwe
ananas,bosmango,
bessen,
mandarijn,
frambozen
blauwe
en bramen.
druivenLekker
zonderinpitten,
combinatie
meloen
met
enijs.
papaja.
PortioneerPerfect in
baar. combinatie met ijs of yoghurt! Portioneerbaar.

Een heerlijke en verfrissende vruchtenmix van aardbeien, blauwe
bosbessen, frambozen en bramen. Lekker in combinatie met ijs.
Portioneerbaar.

5342
5346 € 8,95
€ 7,85
* *

5342

1000 g 1000 g

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

ca. 6 min.

aa
mm
ca. 4.5 uur ca. ca.
3.5 7uur
min. ca. 8 min.

€ 8,95*

1000 g

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs

am
ca. 4.5 uur

ca. 7 min.
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Onze keukenlekkernijen
voor keukenvrienden
Iets nieuws uitproberen kan heel eenvoudig zijn. Vind
hieronder „Do it yourself by eismann“ lievelingsrecepten
met geselecteerde producten uit ons assortiment.

Tagliatelle met
curry-zalmsaus.
400 g
200 g
2 el
2 el
2 tl
150 ml
4 el

1
2
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4 P ER SO N EN

Tagliatelle
Atlantische zalm
filet (art. nr. 6232
)
Olijfolie (art. nr.
5223)
Bouillongroenten
(art. nr. 5486)
Kerrie
Room
Parmezaanse kaas
Zout en verse pepe
r

Snijd de zalmm
oten in blokjes
en bak aan wee
Bestrooi met een
rskanten op mat
snufje zout en ve
ig vuur.
rse peper en haal
de pan.
de zalm vervolge
ns uit
Smoor de kerrie
en de groentebou
illon in een pan,
de zalm toevoege
de room erbij giet
n. De gekookte ta
en en
gliatelle mengen
met de zalmsaus.
Serveer het gerech
t met geraspte Pa
rmezaanse kaas.

Broodje knakworst
4 PE RS ON EN

2 st
4 st
4 el
4 tl
4 tl
4 tl

1
2

nr. 9809)
Baguettebroodjes (art.
71)
K nakworst (art. nr. 88
Ketchup
Mayonaise
Gebak ken uien
Schijfjes augurk

minuten onttebroodjes ongeveer 30
et
gu
ba
de
k
oo
t
laa
Ontdooi de worsten en
dooien.
eetlepel
l per half broodje 1
ee
rd
ve
en
n
de
id
m
or
djes do
knakworst in de oven
de
et
m
Snijd de baguettebroo
es
dj
oo
br
de
ts
worst op. Plaa
ketchup en leg er één
uten goudbruin.
en bak deze ca. 15 min
jfjes augurk.
uien en beleg met schi
en
kk
ba
ge
,
se
ai
on
ay
Serveer met m

Aziatische worst met
nasi goreng
4 PE RS ON EN

500 g
12
400 g
600 g
4 el

1
2

)
se wijze (art. nr. 7644
Tomatensoep op Chine
)
44
71
.
nr
braadworst (art.
Originele Nürnberger
30)
Nasi goreng (art. nr. 74
. 5314)
Paprikareepjes (art. nr
Zonnebloemolie
prikapoeder
Zout, verse peper en pa
bak
aadworst in plakjes en
paprikapoeder.
Snijd de Nürnberger br
geheel op smaak met
t
he
g
en
Br
a.
ik
pr
pa
deze met de reepjes
uten garen.
t het circa 6 - 8 min
laa
en
e
to
ep
so
en
at
m
r.
Voeg de ontdooide to
ut en versgemalen pepe
zo
et
m
n
ge
en
br
k
aa
Naar wens op sm
nasi goreng bereiden.
In een tweede pan de
.
el met Aziatische worst
gs
en
m
t
he
en
ng
re
go
nasi
Serveer elk bord met
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Adel van
de akkers
Aardappelschijfjes of onze geliefde dennenappels:
deze bijgerechten zijn altijd passend. Bij eismann
selecteren wij voor u alleen bijzonder geschikte
aardappelsoorten uit zorgvuldig geselecteerde
oogstgebieden.
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f

3-4 min.

af-

f

3-4 min.

AARDAPPELEN

Dennenappel
Aardappelschijfjes

Dennenappel

Lekker
Alsaardappeldeeg
basis voor eenvan
aardappelgratin
aardappelpuree,
of gewoon
ei en kruiden
om te in
bakken
de vorm
of te
van
een dennenappel.
frituren. Voorgebakken
Goudgeel voorgebakken
in zonnebloemolie.
in zonnebloemolie.

Lekker aardappeldeeg van aardappelpuree, ei en kruiden in de vorm van
een dennenappel. Goudgeel voorgebakken in zonnebloemolie.

8713
4797 € 6,65
€ 5,70
* *

bp
ff

(per 1000
(per
g €1000
4,43)g € 2,85)
1500 g 2 x 1000 g, 2000 g

15-25 min. 8-104-5
min.
min.

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

3-4 min.

8713

(per 1000 g € 4,43)

€ 6,65*

bf

1500 g

15-25 min.

4-5 min.

3x3 catalog (right Side)

Reibekuchen
Ronde schijven van geraspte aardappelen afgemaakt met fijn gekruide uien. Goudgeel
voorgebakken.

8715

(per 1000 g € 3,83)

€ 5,75*

ca. 25 stuks, 1500 g

pf
ca. 6 min.

2x3 catalog (right Side)

3-4 min.

* Adviesprijs
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Gebakken aardappelblokjes

Gebakken aardappelblokjes

Overheerlijke aardappelblokjes. Een ideaal bijgerecht voor al uw
lievelingsgerechten. Voorgebakken in zonnebloemolie.

Overheerlijke aardappelblokjes. Een ideaal bijgerecht voor al uw lievelingsgerechten. Voorgebakken in zonnebloemolie.

6402

(per 1000 g € 3,10)

€ 6,20*

2 x 1000 g, 2000 g

pf
8-10 min.

3-4 min.

6402

(per 1000 g € 3,10)

€ 6,20*

pf

2 x 1000 g, 2000 g

3x2 catalog (left Side)

8-10 min.

3-4 min.

3x2 catalog (right Side)
Ovenfrites

Ove

Deze in zonnebloemolie voorgebakken frites kunt u zonder vet op uw
bakplaat bereiden.

Deze
bakp

8737

873

(per 1000 g € 3,10)

€ 4,65*

bf

1500 g

20-25 min.

(per 10

3-4 min.

3x3 catalog (left Side)
Aardappelbolletjes

Aardappelbolletjes

Kleine bolletjes van heerlijk gekruide aardappelpuree. Voorgebakken in
zonnebloemolie. Klaar in een handomdraai!

Kleine bolletjes van heerlijk gekruide aardappelpuree. Voorgebakken in
zonnebloemolie. Klaar in een handomdraai!

9037

9037

(per 1000 g € 3,45)

€ 6,90*

2 x 1000 g, 2000 g

bf
15-25 min.

3-5 min.

(per 1000 g € 3,45)

€ 6,90*

2 x 1000 g, 2000 g

3x2 catalog (left Side)

bf
15-25 min.

3-5 min.

3x2 catalog (right Side)

Oven-kreukelfrites

Pommes
frites
Oven-kreukelfrites

Pom

Met deze golvende uitstraling brengen de frites nog meer variatie op uw
bord. In deze kwaliteit, een echte traktatie.

In zonnebloemolie
voorgebakken
frieten
vande
onderscheidende
Met deze golvende
uitstraling
brengen
frites nog meer kwaliteit.
variatie op uw
Knapperig
buiten
en zacht
van
binnen.
bord. van
In deze
kwaliteit,
een
echte
traktatie.

In zo
Knap

8710

8701
* *
8710 € 6,35
€ 4,95

870

(per 1000 g € 3,30)
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€ 4,95*

1500 g

3x2 catalog (left Side)

bf
20-25 min.

3-4 min.

(per 1000
g €1000
2,54)g € 3,30)
2500 g 1500 g
(per

3x33x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

ff
b
3-5min.
min.
20-25

3-4 min.

(per 10

sne-

f

3-5 min.

AARDAPPELEN

Knapperige zoete aardappelfriet
Lekker krokant net zoals in Amerika! Zoete aardappelen in een gekruide
krokante korst in staafjes gesneden. Voorgefrituurd.

8896

(per 1000 g € 9,27)

€ 6,95*

bf

750 g

18-20 min.

3-4 min.

6x3 catalog (right Side)

Aardappelpartjes
Spiraalfrietjes

Aardappelpartjes

Aardappelpartjes
Originaliteit in
opde
uwschil
bord:
volgens
spiraalvormige
Texaans recept.
frites, uit
Ophele
smaak
aardappel
gebracht
met chili,
gesneden.
peper Gekruid
en paprika.
en voorgebakken
Voorgebakkenin
inzonnebloemolie.
zonnebloemolie.

Aardappelpartjes in de schil volgens Texaans recept. Op smaak gebracht
met chili, peper en paprika. Voorgebakken in zonnebloemolie.

9005
8771 € 5,95
€ 4,85
* *
1000 g 1000 g

p bb
ff
ca. 10 min.

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

20-25 min. 20-25
2,5-4
min.
min.

3-5 min.

9005

€ 5,95*

1000 g

pbf
ca. 10 min.

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs

20-25 min.

2,5-4 min.
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Rösti

Spekrösti
Rösti

Spe

Rösti maken kost veel tijd. Daarom biedt eismann u kant-en-klare
röstikoeken op basis van geraspte aardappelen en uien.

RöstiRösti
uit grof
maken
geraspte
kost veel
aardappelen
tijd. Daarom
en doorregen
biedt eismann
met gerookt
u kant-en-klare
spek. röstiPikant
koeken
van smaak.
op basis
Voorgebakken
van geraspteinaardappelen
zonnebloemolie.
en uien.

Röst
kant

9031
9045 € 8,75
€ 8,45
* *

903

9045

(per 1000 g € 4,23)

€ 8,45*

20 stuks, 2000 g

pf
ca. 10 min.

(per 1000 g € 4,23)
ca. 20 stuks,
20 stuks,
10002000
g
g

ca. 5 min.

3x3 catalog (left Side)

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Mini-roomkaas rösti
Een krokante delicatesse van grof röstideegdriehoekjes met een krokante
panade van cornflakes. Voorgebakken.

9014

(per 1000 g € 6,60)

40

€ 4,95*

ca. 22 stuks, 750 g

pbf
6-8 min.

ca. 13 min.

ca. 4 min.

6x3 catalog (left Side)

pp
bf
ca. 12 min. ca.c10
a. 20
min.
min. ca. 5 min.

oom

m

3-4 min.

de-

m

a. 12 min.

AARDAPPELEN

Aardappelgratin
Zo moet een gratin zijn: vers gesneden aardappelschijfjes in een roomsaus
verfijnd met kaas en knoflook. Naar wens te portioneren.

9025

€ 6,45*

b

1000 g

45-50 min.

6x2 catalog (right Side)

Aardappelgratin met spinazie
Deze heerlijke aardappelgratins met spinazie, Emmentaler kaas en room
maken uw gerecht pas echt compleet! Maar liefst 120 g per gratin.

16304

(per 1000 g € 12,43)

€ 8,95*

6 stuks, 720 g

bm
20-25 min.

3-4 min.

3x2 catalog (right Side)

Aardappelpuree
Mini-aardappelgratin

Mini-aardappelgratin

Heerlijk stevige
aardappelpuree
in staafj
es geportioneerd. Kant-en-klaar.
Een traditioneel
en decoratief
bijgerecht.
Mini-aardappelgratins
van
Er hoeft geen
aan toegevoegd
te worden.
ideaal als
aardappelschijfj
es, melk
roomof
enwater
emmentaler.
Klein, eenvoudig
en Ook
een leuk
basis voor al uw stamppotten!
bijgerecht.

Een traditioneel en decoratief bijgerecht. Mini-aardappelgratins van
aardappelschijfjes, room en emmentaler. Klein, eenvoudig en een leuk
bijgerecht.

1285 € 8,95
€ 5,95
8385
* *

8385

(per
g € 2,98)
2000g g
(per 1000
g €1000
12,43)
6 stuks, 720

3x43x2
catalog
(left
Side)Side)
catalog
(right

b
bm
ca.c40
min.
a. 35
min. ca. 12 min.

(per 1000 g € 12,43)

€ 8,95*

6 stuks, 720 g

3x4 catalog (right Side)
* Adviesprijs

b
ca. 35 min.
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Zo vers uit het veld: onze
aardappel recepten
Probeer onze heerlijke recepten met de populairste
knol van de wereld, die altijd fascineert door zijn
aangename afwisseling.

Zwitserse rösti
4 PERS ONEN

8 st
4
4
4
4
16
80 g
4
0,5
2
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Rösti (art. nr. 9045)
Plakjes Raclette kaas
Plakjes Emmentaler
Plakjes Gruyère
Plakjes Vacherin Fribourgeois AOP
Blauwe en groene druiven
Garnalen (art. nr. 6369)
Gedroogde tomaten
Bosje lente-uien
Plakjes runderrookvlees
Versgemalen zwarte peper
Fijne paprikablokjes

1

Ontdooi de garnalen onder stromend water en dep
ze droog. Was de druiven en lente-uitjes, dep droog en snijd de druiven
en lente-uitjes in ringen.
Snijd de gedroogde tomaten in stukjes.

2

Verwarm de oven voor op 200 °C, leg de rösti op
een bakplaat met bakpapier en bak circa 10 minuten. Haal de rösti uit
de oven en beleg deze met
de druiven, Raclette kaas, garnalen, Emmenta
ler, gedroogde tomaten,
runderrookvlees, Gruyère, lente-ui en Vacherin.

3

Plaats de rösti opnieuw in de oven en bak 10
minuten. Bestrooi de
röstihapjes voor het serveren met zwarte peper en
decoreer met kleine
paprikablokjes.

Mediterraan
met tijmremo se friet
ulade
8
4 PERS

ONEN
00 g Ove
nfrites (art.
100 g Pa
rmezaanse nr. 8737)
kaas
2 Sjalotte
n
200 g M
ayon
20 g Verse aise
tijm
1 tl Paprik
apoede
Citroensch r
il
Versgemale
n peper, ze
ezout

1
2
3
4

Ver warm d
e
mayonaise oven voor op 200 °C
en paprika
poeder. M . Hak ondertussen d
zet dit afge
aak af met
e
dekt in de
geraspte cit tijm fijn en meng d
koelkast.
e
roenschil e
n versgema ze met de
Leg de ov
le
n
peper en
enfrites op
een bakpla
ongeveer 2
a
0 minuten
. Draai de t met bakpapier en
b
frites eenm
aal, zodat z ak ze in de oven go
Rasp onder
udb
e
lek ker krok
tu
ant worden ruin in
zaanse kaa ssen Parmezaanse kaa
.
s.
s. Pel de sja
lotten, snij
fi
jn
en voeg ze
Meng de g
toe aan de
ebak ken o
Parmev
enfrites m
op smaak m
et de Parm
et zeezout.
ezaa
Vul een frie
tzak en ser nse kaas-sjalottenm
ix
veer met d
e tijmmayo . Breng eventueel
naise.

Gebakken tomatenaardappelblokjes als voorgerecht
4 PER SON EN

320 g
200 g
1 el
1 tl
4 el

1
2
3

Aardappelblokjes (art. nr. 6402)
Kleine trostomaten
Uienblokjes (art. nr. 5396)
3)
Olijfolie extra vergine (art. nr. 522
Knoflookblokjes
Zeezout, versgemalen peper
de olijfolie in
rozemarijn, en dep droog. Verhit
de
en
s
tro
de
aan
ten
ma
sto
tro
Was de kleine
emarijn toe en fruit het
flookblokjes, trostomaten en de roz
kno
en
nuie
de
g
voe
,
pan
te
gro
een
kort.
uten.
s toe, meng alles en bak circa 6 min
Voeg de bevroren aardappelblokje
arijn eruit nemen
er. Indien gewenst de takjes rozem
pep
len
ma
sge
ver
en
t
zou
zee
t
me
een voorMaak af
nst u een hoofdgerecht in plaats van
We
d.
bor
het
op
jes
tak
se
ver
r
en ver vangen doo
geraspte Parmezaanse
den en voeg nog een beetje grof
lhe
vee
hoe
de
dan
bel
dub
Ver
t?
gerech
kaas toe.
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Ook de natuur
omarmt onze vis
Samen met eismann kunt u met een goed geweten
genieten van vis. Niet alleen omdat onze zeedieren
vers ingevroren worden. Ook omdat wij samen met
MSC en ASC voor een duurzame visserij staan, om de
overbevissing in de zeeën te stoppen.
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VIS

Scholfilet Noorse stijl
4 PERSONEN

ZO NATUURLIJK ALS DE NOORDZEE

600 g Scholfilet (art .nr. 6043)
2 st Biologisch citroenen
2 Handjevol kruiden

Voor onze scholfilet kiezen onze leveranciers
alleen de beste visgebieden van de Noordzee
uit, waarin duurzame visserij en verantwoord
vissen op de voorgrond staan. De scholfilet is
een makkelijke en veelzijdige vissoort voor in
uw keuken en leeft op de bodem van de zee.
Daardoor heeft de vis een aromatische smaak.
Een genot dat u een keer moet ervaren.

40 g
400 g
65 staafjes
2 tl
4 el
1-2 el

GEEN GRAM TE WEINIG

Onze vis is geglaceerd. Dat is een dun laagje
ijs die onze natuurfilets bedekt. Het is een
soort „pantser“ om te beschermen tegen natuurlijke uitdroging en oxidatieprocessen en
eventueel voor beschadiging door vervoer. Het
aandeel van het glaceerlaagje is afhankelijk van
de soort, de grootte en het gewicht van de vis.
Het eindgewicht is altijd berekend zonder de
glacering. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geldt de glacering als verpakkingsgewicht. Dat betekent dat op de verpakkingen van eismann het werkelijke gewicht
van de natuurlijke vis gedrukt staat.

1

2
3
4

(zoals dille, bieslook,
munt, peterselie, tijm,
rozemarijn)
Boter
Wilde knoflookzout,
versgemalen peper
Broccoli (art. nr. 4617)
Aardappelpuree (art. nr. 1285)
Peterselie
Rabarber- of appelcompote
Mierikswortel ter decoratie
van de borden

Ontdooi de scholfilet. Verwarm de oven
voor op 180 °C boven-/onderwarmte. Dep
de vis droog en leg deze op een bakplaat
met bakpapier. Bestrijk de vis met een beetje
gesmolten boter (20 g) en bestrooi met
geraspte citroenschil, citroensap en versgemalen peper.
Hak de kruiden in grove stukjes en verdeel
direct over de vis (niet te zuinig). Een beetje
voor de decoratie bewaren.
Bak de vis in de voorverwarmde oven ongeveer 15 minuten, niet langer, zodat de kruiden niet verbranden. Eventueel een vel bakpapier op de kruiden leggen. Ondertussen de
broccoli en aardappelpuree bereiden zoals de
bereidingswijze op de verpakking aangeeft.
Bak de broccoli na het koken in boter
en met wilde knoflookzout kruiden. De
aardappelpuree met gehakte peterselie
kruiden. Voor het serveren alle bereide ingrediënten op een groot bord opscheppen
en de compote apart erbij serveren.
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Atlantische zalmfilet

Atla

Hoogwaardige kwaliteit zalm zonder huid. Om de kwaliteit te behouden
per portie van 150 gram individueel verpakt. Oorsprong: aquacultuur uit
Noorwegen.

Hoog
per p
Noor

6232

623

(per 1000 g € 30,25)

€ 18,15*

4 stuks, 600 g

pk
12-15 min.

ca. 15 min.

(per 10

3x3 catalog (left Side)

Pangasiusfilet

Kabeljauwrugfi
Pangasiusfilets
let

Kab

Dankzij zijn bijzondere smaak is deze zoetwatervis een topper! Hele
pangasiusfilets, zonder huid, praktisch graatvrij. Gekweekt in water dat
voldoet aan alle kwaliteitseisen.

De beste
filetszijn
van
de kabeljauw,
filets
uit de
rug gesneden.
van huid
Dankzij
bijzondere
smaak
is deze
zoetwatervis
eenVrij
topper!
Hele
en graat
en geglaceerd.
pangasiusfi
lets, zonder huid, praktisch graatvrij. Gekweekt in water dat
voldoet aan alle kwaliteitseisen.

De b
en gr

6798

8507
* *
6798 € 16,75
€ 13,95

850
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€ 13,95*

6 stuks, 1000 g

3x6 catalog (left Side)

pk
ca. 8 min.

8-10 min.

(per 1000 g € 27,92)

4 stuks, 600
g 1000 g
6 stuks,

3x33x6
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

pp
kk
ca. 10 min. ca.15-18
min. 8-10 min.
8 min.

(per 10

VIS

Scholfilet
Een vis met een onmiskenbare smaak. Eerste kwaliteit dubbele scholfilets
zonder huid. Praktisch graatvrij. Oorsprong: Noordzee.

6043

(per 1000 g € 19,94)

€ 17,95*

pk

ca. 8 stuks, 900 g

ca. 8 min.

ca. 10 min.

6x3 catalog (right Side)

Kabeljauwfi
Garnalen
let

Kabeljauwfilet

met
ek-

De smaak
Een echte
en despecialiteit:
versheid van
gepeld,
deze traditionele
ontdarmd, gekookte
vis zorgenwitpootgarnalen
ervoor dat al met
uw gerechten
een knapperige
een succes
'bite',zijn.
metZonder
staartsegment.
huid en praktisch
Gereed om
graatvrij.
te serveren.
Oorsprong:
Lekker
Noordoost-Atlantische
in een salade of verwarmd
Oceaan.in een saus.

De smaak en de versheid van deze traditionele vis zorgen ervoor dat al
uw gerechten een succes zijn. Zonder huid en praktisch graatvrij.
Oorsprong: Noordoost-Atlantische Oceaan.

a

6062
6369 € 17,75
€ 10,95
* *

6062

a. 6 uur

(per 1000 g € 48,67)
ca. 6 stuks,
2251000
g g

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

p ka
5-6 min.

ca. 8 min. ca. 6 uur

€ 17,75*

ca. 6 stuks, 1000 g

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs

pk
5-6 min.

ca. 8 min.
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eismann‘s
visnet
Vissen uit uw favoriete items!

Kies

3 VAN DE 4

8938
Alaska koolvis,
klassiek gepaneerd
Alaska koolvisfilet in filetvorm met een krokante
panade, voorgebakken.
500 g

p
8-10 min.

voor slechts

€ 17,85*
8937 Scholfilet
Natuurlijke, ongepaneerde
en hoogwaardige dubbele
filets zonder zwarte huid.
350 g

pk
ca. 8 min.

ca. 10 min.

8936 Visfilet
traditioneel
Hele Alaska koolvisfilets
met een fijne panade.
400 g

p
ca. 7 min.

8935
Alaska koolvisfilet
Fijne Alaska koolvisfilet.
Door de milde smaak is deze
vis veelzijdig inzetbaar.
ca. 5 stuks, 400 g

pk
6-8 min.
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6-8 min.

b

-30 min.

VIS

Garnalensnack
Snel toehappen voor ze op zijn! Rauwe gepelde garnalen in een lekkere
krokante panade en vervolgens voorgebakken.

6371

(per 1000 g € 25,90)

€ 12,95*

pf

500 g

5-6 min.

ca. 3 min.

6x2 catalog (right Side)

ZalmCoquille
in bladerdeeg
"Zeewind"

Zalm in bladerdeeg

Een culinair
Mantelschelpen,
gerecht. Heerlijke
garnalenzalm
en mosselen
bedekt met
in een
verse
romige
kaas en
saus
room,
met in
een krokant
muscadetwijn
jasje van
in bladerdeeg.
de natuurlijke
Het
schelp.
geheel is afgewerkt met fijngehakte dille. Per stuk verpakt.

Een culinair gerecht. Heerlijke zalm bedekt met verse kaas en room, in
een krokant jasje van bladerdeeg. Het geheel is afgewerkt met fijngehakte dille. Per stuk verpakt.

6027
6895 € 8,25
€ 15,95
* *

6027

(per 1000
(per
g €1000
27,50)
g € 36,25)
2 stuks, 300
4 stuks,
g 440 g

bb
25-30 min. 25-30 min.

(per 1000 g € 27,50)

€ 8,25*

b

2 stuks, 300 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

25-30 min.

3x2 catalog (right Side)

Calamares (Inktvisringen)
Aan de buitenkant krokant deeg, binnenin zachte inktvis. Serveertip: warm
serveren met zelfgemaakte knoflook-mayonaise (aïoli) of met citroen
serveren in een salade.

6360

(per 1000 g € 13,90)

€ 6,95*

bf

500 g

6x2 catalog (right Side)

ca. 15 min.

* Adviesprijs

ca. 4 min.
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Gepaneerde koolvisfilet

Gep

Heerlijke zachte stukken Alaska koolvisfilet in een knapperig deeg.
Licht gekruid. Voorgebakken.

Heer
gekru

6024

€ 14,95*

9 stuks, 1000 g

pb
ca. 16 min.

20-25 min.

602

3x2 catalog (left Side)

Visfilet “Limanda”

Visfilet “Limanda”
Knapperige
Alaska koolvisfilet

Kna

Smakelijke vis van zacht wit vlees. Dubbele filet (Japanse schar),
praktisch graatvrij en voorgebakken in een fijne panade met citroen en
kruiden zonder ei.

Smakelijke topper:
vis van zacht
vlees. let
Dubbele
filet (Japanse
schar), prakEen knapperige
Alaskawit
koolvisfi
in filetvorm
gesneden,
tisch
graatvrij
en voorgebakken
in een fijne panade met citroen en kruiomhuld
met
een knapperige
panade. Voorgebakken.
den zonder ei.

Een k
huld

6007

6007 € 10,95
€ 10,65
6077
* *

607

(per 1000 g € 17,75)

50

€ 10,65*

ca. 6 stuks, 600 g

3x4 catalog (left Side)

pb
ca. 12 min.

20-25 min.

(per
g € 17,75)
ca. 6gstuks, 600 g
(per 1000
g €1000
13,69)
5 stuks, 800

catalog
3x23x4
catalog
(left(right
Side)Side)

pp
bb
min.
8-10 min. ca.212
0-25
min. 20-25 min.

(per 10

met

b

a. 17 min.

et

b

0-25 min.

VIS

Vis “Aioli”
Krokante vissticks

Vis “Aioli”

Zachte
Vissticks
Alaska van
koolvisfi
Alaska
let,koolvisfi
gevuld met
let, in
een
een
knofl
krokante
ook-kruidencrème
panade en verfi
en jnd met
omhuld
een knapperige
panade. Voorgebakken.
eenmet
meergranenmix.
Voorgebakken.

Zachte Alaska koolvisfilet, gevuld met een knoflook-kruidencrème en
omhuld met een knapperige panade. Voorgebakken.

6028
5367 € 8,45
€ 11,95
* *

6028

(per 1000
(per
g €1000
14,57)
g € 19,92)
4 stuks, 580
ca. 12
g stuks, 600 g

pp
bb
20-25 min. ca.ca.8 min.
30 min. ca. 17 min.

(per 1000 g € 14,57)

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 8,45*

4 stuks, 580 g

pb
20-25 min.

ca. 30 min.

3x2 catalog (right Side)

Visfilet "Peterselie-citroen"

Visfilet "Peterselie-citroen"

Lekkere kabeljauwfiletporties met een fijne saus met boter en citroen en
gekruid met peterselie. In een stoomzak voor een optimale bereiding.

Lekkere kabeljauwfiletporties met een fijne saus met boter en citroen en
gekruid met peterselie. In een stoomzak voor een optimale bereiding.

8876

8876

(per 1000 g € 29,83)

€ 8,95*

2 stuks, 300 g

bm
ca. 30 min.

ca. 5 min.

(per 1000 g € 29,83)

3x2 catalog (left Side)

€ 8,95*

2 stuks, 300 g

bm
ca. 30 min.

3x2 catalog (right Side)

Zalmfi
Gepaneerde
let tomaat-kruiden
scholfilet

Zalmfilet tomaat-kruiden

Delicate
Eenzalmfi
waar visgenot!
lets met huid,
Heerlijke,
praktisch
krokant
graatvrij,
gepaneerde
verfijndPacifi
met sche
een scholfilet
marinade
zonder
vanhuid.
zongedroogde
Voorgebakken.
tomaten en kruiden.

Delicate zalmfilets met huid, praktisch graatvrij, verfijnd met een
marinade van zongedroogde tomaten en kruiden.

8816
5988 € 10,25
€ 13,35
* *

8816

(per 1000
g €1000
36,61)
2 stuks, 280
(per
g € 17,80)
ca. 5gstuks, 750 g

catalog
3x23x4
catalog
(left(right
Side)Side)

ca. 5 min.

pp
bb
ca. 15 min. ca.c10
a. 30
min. 20-25 min.
min.

(per 1000 g € 36,61)

€ 10,25*

2 stuks, 280 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

pb
ca. 15 min.

ca. 30 min.
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Genot,
dat inspireert
Of specialiteiten uit verschillende regio‘s komen
of juist haute cuisine - bij ons staat altijd de best
mogelijke smaakbeleving centraal. Daarom hechten wij veel waarde aan de traceerbare herkomst
en kwaliteit van ons gevogelte, zodat u met uw
geliefden kunt genieten van onze gerechten op elk
gewenst moment.

52

GEVOGELTE

WIJ MAKEN ONZE KIPPEN HET HOF

De kippen die eismann gebruikt groeien uitsluitend in geselecteerde partnerboerderijen.
Hiermee garanderen wij een verscheidenheid aan
producten met de beste herkomst. Onze kippenborstfilets worden op grootte geselecteerd, zodat
deze niet meer in stukken gesneden dienen te
worden, maar gelijk al het correcte gewicht
hebben.

Bij onze partnerboerderijen,
vindt het gehele proces plaats
onder één dak.
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Chicken wings

Chic

De ideale snack! Sappige voorgegaarde kippenvleugels in een kruidige
paprikamarinade. Zeer gemakkelijk te bereiden.

De id
papr

8632

863

€ 9,95*

ca. 25 stuks, 1000 g

pb
15-18 min.

ca. 35 min.

3x2 catalog (left Side)
Gemarineerde kipfilet

Gemarineerde kipfilet

Voor u gekruid en gemarineerd: heerlijke kippenborstfilet in een
marinade met een grillbotersmaak. Ook lekker door een salade of op een
sandwich. Rauw.

Voor u gekruid en gemarineerd: heerlijke kippenborstfilet in een marinade met een grillbotersmaak. Ook lekker door een salade of op een
sandwich. Rauw.

8615

8615

(per 1000 g € 14,94)

€ 11,95*

ca. 8 stuks, 800 g

pg
ca. 10 min.

(per 1000 g € 14,94)

€ 11,95*

pg

ca. 8 stuks, 800 g

3x3 catalog (left Side)

ca. 10 min.

3x3 catalog (right Side)
Kippenbouten

Kipp

Om te braden, te grillen of te smoren. De hele familie zal naar deze
kippenbouten vliegen. Voor bereiding even laten ontdooien. Rauw.

Om t
penb

8540

(per 1000 g € 7,30)

€ 10,95*

ca. 6 stuks, 1500 g

pb
ca. 35 min.

40-45 min.

854

(per 10

3x2 catalog (left Side)

Ongepaneerde kippenborstfilet

Ongepaneerde
kippenborstfilet
Drumsticks
in BBQ-marinade

Dru

Puur genieten. Licht gekruide kippenborstfilet: van hoogwaardige
kwaliteit, mager en mild van smaak. Rauw.

genieten.
kippenborstfi
let: van hoogwaardige
DezePuur
drumsticks
zijnLicht
altijdgekruide
een feestje
op tafel! Gekruide
kippenbouten kwalimager en mild
van smaak.
Rauw. blijft het vlees onder de
in eenteit,
BBQ-marinade.
Dankzij
de marinade
krokante korst lekker sappig. Voorgegaard.

Deze
in ee
kant

8539 € 9,95
€ 12,95
8677
* *

867

8539
54

€ 12,95*

ca. 10 stuks, 1000 g

3x3 catalog (left Side)

p
15-18 min.

(per 1000 g € 13,27)

ca. 750
10 stuks,
1000 g
ca. 6 stuks,
g

catalog
(right
3x23x3
catalog
(left
Side)Side)

p bp
25-30 min.

ca. 35 min. 15-18 min.

(per 10

t ge-

p

-10 min.

es in

w

. 10 min.

GEVOGELTE

Gemarineerde
Kipfilethaasjes
kipfi"Kruiden-lijnzaad"
lethaasjes

Gemarineerde kipfilethaasjes

DezeHele
licht stukken
gemarineerde
malse en
kipfi
voorgegaarde
let uit het delicate
kipfilethaasjes
gedeelte zijn
van tegelijk
de kip. Licht
mals gekruid
en sappig.
en Ook
afgemaakt
koud temet
consumeren.
een lijnzaadmix
Een waar
van genot!
kruiden.

Deze licht gemarineerde en voorgegaarde kipfilethaasjes zijn tegelijk
mals en sappig. Ook koud te consumeren. Een waar genot!

8549
29470€ 12,75
€ 9,95
* *

8549

(per 1000
(per
g €1000
17,00)
g € 19,90)
ca. 40 stuks,
ca. 12
750
stuks,
g 500 g

p g mp
ca. 8 min.

4-5 min.

8-10 min.

(per 1000 g € 17,00)

€ 12,75*

ca. 40 stuks, 750 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

pgm
ca. 8 min.

4-5 min.

3x2 catalog (right Side)

Kalkoensteak
Zeer mager, eiwitrijk en licht verteerbaar: zachte kalkoensteak van de borst,
licht gemarineerd. Rauw.

8555

€ 15,75*

ca. 8 stuks, 1000 g

p
15-18 min.

6x2 catalog (right Side)

Kipsaté
Kip kebab

Kip kebab

Gevormd,van
zacht
in eengegaard
heerlijkekippenvlees
satésaus. Per
stokjes in
De specialiteit
hetkippenvlees
Midden-Oosten:
uitdrie
de bozakje
verpakt.kebabsmaak en gesneden zoals kebabvlees. Past
vendijeen
met
de typische
perfect in een plat brood (9898).

De specialiteit van het Midden-Oosten: gegaard kippenvlees uit de
bovendij met de typische kebabsmaak en gesneden zoals kebabvlees.
Past perfect in een plat brood (9898).

1478 € 9,95
€ 17,25
8674
* *

8674

(per
g € 9,58)
(per 1000
g €1000
16,58)
600 g

12 porties, 1800 g

catalog
3x23x2
catalog
(left(right
Side)Side)

pw
ca. 8 min. ca. 10 min.

(per 1000 g € 16,58)

€ 9,95*

600 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

p
ca. 8 min.
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De liefde zit in de details
De kwaliteit ook
Wij zijn gepassioneerd over voeding dat gekenmerkt wordt door kwaliteit.
Om dit te kunnen garanderen, worden hoogwaardige grondstoffen gebruikt en wordt de herkomst zorgvuldig gecontroleerd. Hierdoor kunnen
wij onze kipfilet van de voedermolen tot het eindproduct zonder uitzondering aan microbiologische en chemische analyses onderwerpen.
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KWALITEITSKENMERKEN

KWALITEITSVERSCHILLEN

Onze eismann kippenborstfilets behouden ook in de verwerking hun
natuurlijke en gelijkmatige vorm. En
dankzij de typische structuur van
gevogeltevlees en de milde aroma
kunt u dat zien én proeven bij elk
stuk.

Sommige aanbieders snijden de
kipfilets bij of snijden ze doormidden,
waardoor de stukken verschillende
maten krijgen en niet meer de
natuurlijke vorm behouden. Onze
eersteklas kwaliteit laat ook zien dat
bij onze filets de pezen volledig
verwijderd zijn, waardoor het vlees
niet vreemd afloopt.

icht
pe-

b

-40 min.

pi-

b

a. 18 min.

GEVOGELTE

Krokante kippenstrips met zeezout & peper

Krokante kippenstrips met zeezout & peper

Zacht voorgebakken strips uit de kippenborstfilet gesneden in een jasje
van een knapperige panade met zwarte peper en grof zeezout.

Zacht voorgebakken strips uit de kippenborstfilet gesneden in een jasje
van een knapperige panade met zwarte peper en grof zeezout.

8847

8847

(per 1000 g € 17,27)

€ 12,95*

ca. 25 stuks, 750 g

pb
ca. 10 min.

15-18 min.

(per 1000 g € 17,27)

€ 12,95*

ca. 25 stuks, 750 g

3x2 catalog (left Side)

pb
ca. 10 min.

15-18 min.

3x2 catalog (right Side)

Gevuldebleu
kippenborstfilet "Madras"
Kip cordon

Kip cordon bleu

kippenborstfi
let gevuld
met heerlijke
groenten en
Die isSappige
goed gevuld!
Kippenborstfi
lets gevuld
met kalkoenham
enananas.
GoudseLicht
en verfi
met curry en kokosnoot. Omringd door een knappekaas. gekruid
Licht gekruid
enjnd
gepaneerd.
rige panade. Brengt het ultieme India gevoel naar boven!

Die is goed gevuld! Kippenborstfilets gevuld met kalkoenham en Goudse
kaas. Licht gekruid en gepaneerd.

8012 € 12,95
€ 13,95
8568
* *

8568

(per 1000 g € 18,60)
7501000
g g
ca. 7 stuks,

pp
bb
min.
ca. 15 min. 25-30
20-25
min. 35-40 min.

€ 12,95*

ca. 7 stuks, 1000 g

catalog
3x23x4
catalog
(left(right
Side)Side)

pb
ca. 15 min.

20-25 min.

3x2 catalog (right Side)

Chicken
Kippenschnitzel
chips

Chicken chips

De knapperige
De kipvariant
chips
van
voor
eenieder
klassieker!
moment:
Sappige
goudgele
kippenborstfi
gepaneerde
letsstukken
in een
kippenborstfi
typischelet.
schnitzelkorst.
Zacht en sappig.
Kan ook
Rauw.
in de oven. Voorgebakken.

De knapperige chips voor ieder moment: goudgele gepaneerde stukken
kippenborstfilet. Zacht en sappig. Rauw.

8561
8860 € 11,95
€ 10,95
* *

8561

(per 1000 g € 14,60)
30-40 stuks,
ca. 61000
stuks,g750 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

pp
fb
8-10 min. ca. 10
4-5min.
min. ca. 18 min.

€ 11,95*

30-40 stuks, 1000 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

pf
8-10 min.

4-5 min.
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Ontdek
onze zachtste
pagina´s
Wie moedig is, moet het vleesassortiment van
eismann gegarandeerd proeven - net als onze
kwa liteitsgarantie. Wij werken alleen met geselecteerde leveranciers en producten uit gecontroleerde veehouderijen. En de toekenning voor
„originaliteit“, dragen wij bij onze specialiteiten,
die ook daadwerkelijk geproduceerd zijn in de
regio van herkomst.
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VLEES

Varkensschnitzel

Varkensschnitzel

De klassieker: malse varkensfilet, uit de varkenslende gesneden, in een
lekkere krokante en fijne panade. Licht gekruid en voorgegaard. Geschikt voor in de oven!

De klassieker: malse varkensfilet, uit de varkenslende gesneden, in een
lekkere krokante en fijne panade. Licht gekruid en voorgegaard.
Geschikt voor in de oven!

8697

8697

€ 14,95*

5-7 stuks, 1000 g

pb
8-10 min.

18-20 min.

3x3 catalog (left Side)

€ 14,95*

5-7 stuks, 1000 g

pb
8-10 min.

18-20 min.

3x3 catalog (right Side)

Varkens cordon bleu

Varkens cordon bleu

Een klassieker onder de schnitzels: sappig varkensvlees uit de varkenslende gesneden en licht gekruid, gevuld met Goudse kaas en ham. Met
een krokante panade zonder ei. Voorgebakken.

Een klassieker onder de schnitzels: sappig varkensvlees uit de varkenslende gesneden en licht gekruid, gevuld met Goudse kaas en ham. Met
een krokante panade zonder ei. Voorgebakken.

8234

8234

€ 14,95*

ca. 6 stuks, 1000 g

3x3 catalog (left Side)

pb
ca. 15 min.

20-25 min.

€ 14,95*

ca. 6 stuks, 1000 g

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs

pb
ca. 15 min.

20-25 min.

59

Varkensbout

Varkensbout

Kant-en-klaar gekruid, klaar om er van te genieten! Gegrilde bout van
varkensvlees, zonder spek en zwoerd. Het delicate vlees kan gemakkelijk
van het bot worden losgemaakt.

Kant-en-klaar gekruid, klaar om er van te genieten! Gegrilde bout van
varkensvlees, zonder spek en zwoerd. Het delicate vlees kan gemakkelijk
van het bot worden losgemaakt.

7242

7242

(per 1000 g € 9,96)

€ 13,95*

b

2 stuks, 1400 g

ca. 1.5 uur

(per 1000 g € 9,96)

3x3 catalog (left Side)

€ 13,95*

b

2 stuks, 1400 g

ca. 1.5 uur

3x3 catalog (right Side)

Mini-wienerschnitzel

Mini-wienerschnitzel

Uw favoriet in het klein! Krokante mini-schnitzel, volgens origineel
Oostenrijks recept. In een overheerlijke krokante panade (40%). Uit de
varkenslende gesneden. Voorgebakken.

Uw favoriet in het klein! Krokante mini-schnitzel, volgens origineel
Oostenrijks recept. In een overheerlijke krokante panade (40%). Uit de
varkenslende gesneden. Voorgebakken.

7562

7562

(per 1000 g € 16,19)
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€ 12,95*

ca. 14 stuks, 800 g

3x3 catalog (left Side)

pb
ca. 7 min.

ca. 15 min.

(per 1000 g € 16,19)

€ 12,95*

ca. 14 stuks, 800 g

3x3 catalog (right Side)

pb
ca. 7 min.

ca. 15 min.

n gekt

p

2-15 min.

VLEES

Gemarineerde varkensfiletmedaillons
Malse varkensfilet, gesneden tot medaillons uit het middenstuk van de varkensfilet, zonder pezen en vet, met een heerlijke marinade van zachte peper
(12%). Het beste resultaat krijgt u als u de medaillons eerst laat ontdooien.

7561

(per 1000 g € 29,90)

€ 14,95*

pg

ca. 11 stuks, 500 g

8-10 min.

6x4 catalog (right Side)

Kogelbiefstuk
Malse,
sappige biefstuklamsmedaillons
van eersteklas kwaliteit!
Gemarineerde

Voor bereiding ontdooien! Rauw.
Malse en magere lamsstukjes uit de bout, in medaillons gesneden en
gemarineerd. Mild van smaak. Herkomst: Nieuw-Zeeland. Rauw. Smaakt
altijd!

7677
7254 € 26,95
€ 17,95
* *
(per 1000 g € 35,90)
5 stuks, 1000
ca. 8 stuks,
g
500 g

pg
ca. 10 min.

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

p
12-15 min.

Kogelbiefstuk

Malse, sappige biefstuk van eersteklas kwaliteit! Voor bereiding
ontdooien! Rauw.

7677

€ 26,95*

5 stuks, 1000 g

pg
ca. 10 min.

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs
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Runderhamburger

Hamburger
Runderhamburger

Ham

Een fijne klassieker opnieuw beleven: hoogwaardige sappige hamburger
uit puur rundvlees. Lekker bij de maaltijd. Rauw.

Gekruide
Een fihamburger
jne klassieker
op basis
opnieuw
van beleven:
rundvlees.
hoogwaardige
Lekker met gebakken
sappige hamburger
uien
tussen
uiteen
puur
hamburgerbroodje.
rundvlees. LekkerRauw.
bij de maaltijd. Rauw.

Gekr
tusse

2365

2381
2365 € 15,45
€ 14,95
* *

238

€ 14,95*

p

8 stuks, 1000 g

(per 1000 g € 9,66)

ca. 10 min.

3x3 catalog (left Side)

pp

20 stuks,81600
stuks,g1000 g

ca. 6 min. ca. 10 min.

(per 10

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Runderhamburger

Runderhamburger

Hoogwaardige, kruidige, rauwe hamburger gemaakt van rundvlees met
gehakte ui en lichte kruiden. Smaakt voor jong en oud!

Hoogwaardige, kruidige, rauwe ham
gehakte ui en lichte kruiden. Smaakt

7259

(per 1000 g € 15,42)
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€ 12,95*

p

6 stuks, 840 g

ca. 10 min.

4x3 catalog (left Side)

7259

(per 1000 g € 15,42)

€ 12,95*

6 stuks, 840 g

4x3 catalog (right

p

p

2-14 min.

r al
le-

k

4-5 min.

azie

p

0-15 min.

VLEES

FrikadelCevapcici
op Duitse wijze

Frikadel op Duitse wijze

GebakkenTypische
frikadel (voorgebakken)
specialiteit
op basisuit
van varkensvlees
de Balkan.
met stukjes
Gekruide
ui voor nogenmeer
gebakken
smaak. Volgensrolletjes
Duits recept.op
basis van rund- en varkensvlees. Bijzonder sappig.

Gebakken frikadel (voorgebakken) op basis van varkensvlees met
stukjes ui voor nog meer smaak. Volgens Duits recept.

9155
7123 € 5,65
€ 11,65
* *

9155

(per 1000 g € 11,77)

p b a mp

4 stuks, 480
ca. 25
g stuks, 1000 g

ca. 17 min.

ca. 30 min.

ca. 6 uur

3-4 min.

12-14 min.

(per 1000 g € 11,77)

€ 5,65*

pbam

4 stuks, 480 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

ca. 17 min.

ca. 30 min.

ca. 6 uur

3x2 catalog (right Side)

Gehaktballen
Soepballetjes

Gehaktballen

Gehaktballen
Rauw gekruide
op basis
soepballetjes
van varkens-openbasis
rundvlees.
van varkensgehakt.
Gekruid en met
Ideaal voor al
stukjes
uwuien.
soepen
Gegaard.
en het scheelt u een hoop bereidingstijd. Extra gehaktballetjes in uw soep is nooit een probleem!

Gehaktballen op basis van varkens- en rundvlees. Gekruid en met
stukjes uien. Gegaard.

7617
7614 € 17,45
€ 8,75
* *

7617

(per 1000 g € 9,31)

p mk

15 stuks,1000
1875gg

ca. 15 min.

3-5 min.

4-5 min.

(per 1000 g € 9,31)

€ 17,45*

pm

15 stuks, 1875 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Originele
Braadworst
Thüringer braadworst

3-4 min.

ca. 15 min.

3-5 min.

3x2 catalog (right Side)

Originele
Originele
Nürnberger
Thüringer
braadworst
braadworst

Originele Nürnberger braadworst

Mild gekruide
Braadworst
braadworst
uit fijngemalen
van varkensvlees.
gehakt. Rauw.
Fijne,Mild
kleine
gekruide
worstjesbraadworst
van varkensvlees,
van varkensvlees.
pikant
Voor Heerlijk
optimaalbij
resultaat
bloemkool
ontdooien.
(5402) ofVoorgeroomspinazie gekruid.
Voor
Ook
optimaal
zeer geschikt
resultaat
voorontdooien.
op de grill Voorgeen
gaard.(5085).
Beschermde
Voor bereiding
geografische
ontdooien.
aanduiding.
barbecue.
gaard.
Beschermde
Beschermde
geografi
geografi
sche
sche
aanduiding.
aanduiding.

Fijne, kleine worstjes van varkensvlees, pikant
gekruid. Ook zeer geschikt voor op de grill en
barbecue. Beschermde geografische aanduiding.

7102
1256 € 9,35
€ 11,15
*
*

7144

(per 1000 g € 11,69)

8 stuks, 800
8 stuks,
g 1000 g

€ 9,35
* *
pp 71447102 € 8,75
10-12 min. 10-15 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
17,50)
g € 11,69)
20 stuks,8500
stuks,
g 800 g

pp
ca. 10 min. 10-12 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000 g € 17,50)

€ 8,75*

20 stuks, 500 g

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

p
ca. 10 min.

63

Smaakt voor alle genieters:
een extra portie tijd
U heeft geen zin of tijd om te koken?
Geen probleem met de ruime keuze aan
gerechten uit onze snelle wereldse keuken.
Met een veelzijdige keuze aan recepten en
zorgvuldig geselecteerde ingrediënten,
kunt u zich verheugen op een heerlijk

64

gerecht in korte tijd. Het overgrote deel is
gemaakt zonder smaakverbeterende additieven en bestraalde ingrediënten. Maar
met de beste houdbaarheidsmethode:
diepvries.

nd-

m

a. 11 min.

aas-

m

-10 min.

SNELLE KEUKEN

Broccoli-roomsoep
Spaghetti Bolognese

Broccoli-roomsoep

Een echte
Spaghetti
delicatesse!
met eenBijzonder
bolognesesaus
romigegemaakt
soep metvan
kleine
gemengd
stukjes
gehakt
broccoli.
(rundPortioneerbaar.
en varkensvlees) en groenten.

Een echte delicatesse! Bijzonder romige soep met kleine stukjes
broccoli. Portioneerbaar.

7709
1080 € 9,95
€ 10,50
*
*

7709

kb
mm

1000 g 2 x 500 g, 1000 g

7-8 min. ca. 40
5-6min.
min. ca. 11 min.

€ 9,95*

km

1000 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

7-8 min.

5-6 min.

3x2 catalog (right Side)

ChiliWitlof-hamschotel
con carne

Chili con carne

Een klassieker
Twee stronkjes
uit de witlof
Zuid-Amerikaanse
omwikkeld met
keuken!
gekookte
Heerlijk
hamgekruid
in een romige
gerecht
van rundergehakt,
kaassaus.
rode bonen en maïs in een fruitige tomatensaus met
een vleugje chili.

Een klassieker uit de Zuid-Amerikaanse keuken! Heerlijk gekruid gerecht
van rundergehakt, rode bonen en maïs in een fruitige tomatensaus met
een vleugje chili.

7044
2317 € 11,90
€ 14,30
* *

7044

p
wm

(per 1000
(per
g €1000
14,88)
g € 17,88)
2 x 400 g,
2 x800
400g g, 800 g

40-45
ca. 35
min.
min. 9-10 min.

(per 1000 g € 14,88)

€ 11,90*

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Kip Pilav
Kippenragout

w

2 x 400 g, 800 g

ca. 35 min.

3x2 catalog (right Side)

Stoofvlees
Kip Pilav

Stoofvlees

aktvoor

Heerlijk
Romige
kipgerecht
ragoutmet
metgrote
grotestukken
stukkenkipfi
kip,let,
gehakt- Dit stoofvlees
Heerlijk kipgerecht
is in Limburg
metbeter
grotebekend
stukken
alskipfilet,
champignons,
balletjes en
paprika
champignons.
en mangoIdeaal
in eengerecht
licht- voor Limburgs
champignons,
zuurvlees.paprika
Lekker en
makkelijk:
mango in
snel
een lichtzoetegroot
saus!en
Perfect
klein.te combineren met rijst.
klaar zoete
en heerlijk!
saus! Perfect te combineren met rijst.

Dit stoofvlees is in Limburg beter bekend als
Limburgs zuurvlees. Lekker makkelijk: snel
klaar en heerlijk!

m

1039
1212 € 14,25
€ 14,65
* *

1466

0-12 min.

€ 14,25
* *
ww
kk
mm 14661039 € 15,20
ww
kk
mm

7-10min.
min. 7-10
ca.min.
18 min. 10-12 min.
2 x 500 g,
2 x1000
500 gg, 1000ca.g40 min. ca. 20

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

7-10min.
min. 7-10
ca.min.
10 min. ca. 18 min.
2 x 500 g,
2 x1000
500 gg, 1000ca.g40 min. ca. 40

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 15,20*

2 x 500 g, 1000 g

wkm
ca. 40 min.

7-10 min.

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

ca. 10 min.
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Varkenshaasje peperroomsaus

Varkenshaasje
Wilde
zalmstukkenpeperroomsaus
in dilleroomsaus met broccolirijst

Wild

Heerlijk kant-en-klaargerecht voor elke dag! Malse stukjes varkenshaas
in een peperroomsaus, Parijse wortelen en aardappelpuree.

Heerlijken
kant-en-klaargerecht
elke dag!
Malse
stukjes varkenshaas
Gemakkelijk
oh zo lekker! Zacht,voor
gekookte
wilde
zalmstukken
in
in een peperroomsaus,
Parijse
en aardappelpuree.
dilleroomsaus,
geserveerd met
rijst wortelen
en knapperige
broccoli.

Gem
leroo

2293

2293 € 15,90
€ 14,90
28895
* *

288

€ 14,90*

2 x 500 g, 1000 g

bm
ca. 40 min.

11-12 min.

3x2 catalog (left Side)

(per 1000 g € 19,88)

2 x800
500g g, 1000 g
2 x 400 g,

bb
mm
min.
45-50 min. ca.c40
a. 14
min. 11-12 min.

(per 10

catalog
3x23x2
catalog
(left(right
Side)Side)

Gehaktballen op roomgroente

Alaska
Gehaktballen
koolvisfiletop
met
roomgroente
roomspinazie en rijst

Alas

Klassiek en lekker: twee gebakken gehaktballen van varkens- en rundvlees op roomgroenten met aardappelpuree als bijgerecht.

Alaska
Klassiek
koolvisen
in lekker:
filetvorm
twee
in een
gebakken
kruidenbakdeeg
gehaktballen
metvan
romige
varkensspinazie.
en rundDe langkorrelige
vlees op roomgroenten
rijst als bijgerecht
met aardappelpuree
maakt het gerecht
als bijgerecht.
compleet.

Alask
De la

27593

27595
27593€ 13,90
€ 11,90
* *

275

(per 1000 g € 14,88)

66

€ 11,90*

2 x 400 g, 800 g

3x2 catalog (left Side)

bm
ca. 50 min.

ca. 13 min.

(per 1000
(per
g €1000
17,38)
g € 14,88)
2 x 400 g,
2 x800
400g g, 800 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

bb
mm
ca. 50 min. ca.c50
a. 14
min.
min. ca. 13 min.

(per 10

n roOok

m

. 10 min.

erkjes,
st.

m

a. 11 min.

ndij-

m

a. 12 min.

SNELLE KEUKEN

FijneMacaronigratin
worstjes met bloemkool

Gegrilde
Fijne kippenboutmaaltijd
worstjes met bloemkool

Gegrilde kippenboutmaaltijd

Worstjes
Gratin
in vleesjus
van macaroni
met bloemkoolroosjes
met stukjes ham inineen
Een heerlijke
Worstjeskant-en-klare
in vleesjus met
maaltijd:
bloemkoolroosjes
gegrilde in
bechamelsaus
romige kaassaus.
en aardappelpuree.
Bedekt met geraspte kaas.
kippenbout
bechamelsaus
met appelcompote
en aardappelpuree.
en aardappelOok ideaal als voorgerecht voor twee personen. puree.

Een heerlijke kant-en-klare maaltijd: gegrilde
kippenbout met appelcompote en aardappelpuree.

2248
8760 € 13,90
€ 11,90
* *

2333

(per 1000 g € 14,88)
2 x 500 g,
2 x1000
400 gg, 800 g

€ 13,90
* *
bb
mm 23332248 € 12,60
bb
mm
ca. 40 min. ca.c45
a. 12
min.
min. ca. 10 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Penne
Kipbroccoli-ham
in kerriesaus met rijst

(per 1000 g € 11,89)

2 x 430 g,
2 1060
x 500 gg, 1000 g

ca. 40 min. ca. 10-12
40 min.
min. ca. 12 min.

(per 1000 g € 11,89)

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Kalkoenmaaltijd
Penne broccoli-ham

€ 12,60*

2 x 430 g, 1060 g

bm
ca. 40 min.

10-12 min.

2x2 catalog (right Side)

Kalkoenmaaltijd

Lekkere
Reepjes
pastagebraden
van penne
kipinineen
eenromige
licht scherpe
kaas- kerrie- Een heerlijke
Lekkere maaltijd:
pasta vankalkoenfi
penne inlet
een
in romige
biersaus,
kaassaus met
broccoli
enjnd
ham.
Met
kaas
bestrooid.
broccoli,
sausParijse
met broccoli
worteltjes
en ham.
en aardappelgratin.
Met kaas bestrooid.
kokossaus,
verfi
met
rode
paprikastukjes,
met een mengeling van Basmati en wilde rijst. Een aanrader!

Een heerlijke maaltijd: kalkoenfilet in biersaus,
broccoli, Parijse worteltjes en aardappelgratin.
Een aanrader!

2386
28922€ 10,90
€ 11,90
* *

2100

(per 1000
(per
g €1000
13,63)
g € 14,88)
2 x 400 g,
2 x800
400g g, 800 g

€ 10,90
* *
bb
mm 21002386 € 12,60
bb
mm
35-40 min. 10-45
10-12
min.
min. ca. 11 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
13,13)
g € 13,63)
2 x 480 g,
2 x960
400g g, 800 g

ca. 40 min. 35-40
ca. min.
11 min. 10-12 min.

(per 1000 g € 13,13)

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 12,60*

2 x 480 g, 960 g

bm
ca. 40 min.

ca. 11 min.

2x2 catalog (right Side)

Rundvlees
Runderstoofpotje
met rode kool

Oma's
Rundvlees
gehaktbal
met rode kool

Oma's gehaktbal

Heerlijk
Zacht
rundvlees
rundvlees
uit in
deeen
rosbief
lekkere
gesneden
saus met
in
een uiensaus.
andijvie àInlacombinatie
crème en aardappelpuree.
met rode kool en
aardappelpuree een complete maaltijd.

Een typische
Heerlijk Hollandse
rundvlees maaltijd.
uit de rosbief
Een gehaktgesneden in
bal met
eenjus,
uiensaus.
spinazieInen
combinatie
gekookte met
krieltjes.
rode kool en
aardappelpuree een complete maaltijd.

Een typische Hollandse maaltijd. Een gehaktbal met jus, spinazie en gekookte krieltjes.

27927
7641 € 13,90
€ 11,60
* *
(per 1000
(per
g €1000
17,38)
g € 12,89)
2 x 400 g,
2 x800
450g g, 900 g

€ 13,90
* *
bb
mm 196527927€ 12,50
bb
mm
ca. 45 min. ca. c40
a. 13
min.
min. ca. 12 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
13,59)
g € 17,38)
2 x 460 g,
2 x920
400g g, 800 g

ca. 40 min. ca.c45
a. 10
min.
min. ca. 13 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

1965

(per 1000 g € 13,59)

€ 12,50*

2 x 460 g, 920 g

bm
ca. 40 min.

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

ca. 10 min.
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Boerengratin

Boerengratin

Snel en gemakkelijk! Groenten, aardappelschijfjes en voorgegaarde
kipreepjes in een smakelijke saus. Tip: beleg de gratin met een laagje
kaas! Portioneerbaar.

Snel en gemakkelijk! Groenten, aardappelschijfjes en voorgegaarde
kipreepjes in een smakelijke saus. Tip: beleg de gratin met een laagje
kaas! Portioneerbaar.

8793

8793

€ 8,25*

b

1000 g

40-50 min.

€ 8,25*

b

1000 g

3x2 catalog (left Side)

40-50 min.

3x2 catalog (right Side)
Paella

Pae

De Spaanse topper! Gekruide mix van gele rijst met stukjes kip, Alaska
koolvisfilet, mosselen, garnalen en groenten met de typische paellakruiden. Portioneerbaar.

De S
koolv
den.

5589

558

€ 8,25*

1000 g

3x3 catalog (left Side)
Couscousschotel met kip

Couscousschotel met kip

Dit is pas Oosters genieten. Couscous met gegrilde courgette, gegrilde
aubergines en gegaarde kippenborststukken. Het geheel is gekruid en
portioneerbaar.

Dit is pas Oosters genieten. Couscous met gegrilde courgette, gegrilde
aubergines en gegaarde kippenborststukken. Het geheel is gekruid en
portioneerbaar.

5364

5364

€ 8,45*

p

1000 g

ca. 12 min.

€ 8,45*

1000 g

3x2 catalog (left Side)

p
ca. 12 min.

3x2 catalog (right Side)

Rijstschotel "Fajita"

Mini-kalkoenschnitzelpan
Rijstschotel "Fajita"

Min

Waan u even in Mexico. Rijstgerecht op Mexicaanse wijze met rundergehakt, paprika, kidneybonen en maïs. Lekker gekruid en portioneerbaar.

Een smakelijke
compositie
vanRijstgerecht
zachte mini-kalkoenschnitzel,
gefrituurWaan u even
in Mexico.
op Mexicaanse wijze
met runderde aardappelblokjes
veel groenten:
wortelen,
erwten,
champignons
gehakt, paprika,en
kidneybonen
en maïs.
Lekker
gekruid
en portioneerbaar.
en uien. Portioneerbaar.

Een s
de aa
en ui

8733

5605
* *
8733 € 8,95
€ 8,45

560

68

€ 8,45*

1000 g

3x2 catalog (left Side)

pm
ca. 8 min.

6-7 min.

1000 g 1000 g

3x33x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

pm
p
10 min. 6-7 min.
ca.ca.8 min.

en
e.

p

a. 13 min.

SNELLE KEUKEN

Groenten-aardappelschotel
Heerlijke aardappelschotel met romanesco, Parijse worteltjes, uien, bloemkool, broccoli en voorgefrituurde aardappeltjes. Portioneerbaar.

5454

€ 5,95*

pm

1000 g

8-10 min.

ca. 6 min.

6x2 catalog (right Side)

Bloemkool-aardappelschotel

Bloemkool-aardappelschotel

Een overheerlijke schotel met knapperige groenten, aardappelen en
gerookte ham in een romige saus.

Een overheerlijke schotel met knapperige groenten, aardappelen en
gerookte ham in een romige saus.

8931

8931

€ 7,95*

b

1000 g

45-50 min.

3x2 catalog (left Side)

€ 7,95*

b

1000 g

45-50 min.

3x2 catalog (right Side)

Vispan noordse stijl
Boerengroenteschotel

Boerengroenteschotel

Visgenotaardappelschotel
maar dan anders:met
groenten
met aardappelblokjes
stukken
Een gekruide
verschillende
bonte groentenenzoals
Alaska koolvisfi
let in eenzilveruitjes
romige sausenenchampignons.
op smaak gebracht
met dille.
sperziebonen,
rode paprika's,
Portioneerbaar. Portioneerbaar.

Een gekruide aardappelschotel met verschillende bonte groenten zoals
sperziebonen, rode paprika's, zilveruitjes en champignons. Portioneerbaar.

5590 € 12,20
€ 7,95
5462
**

5462

(per
g g
(per 1000
g €1000
6,10)g € 9,94)
2 x 1000800
g, 2000

catalog
3x23x4
catalog
(left(right
Side)Side)

p mp
9-10 min.

7-8 min. ca. 13 min.

(per 1000 g € 6,10)

€ 12,20*

2 x 1000 g, 2000 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

pm
9-10 min.

7-8 min.
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Pasta-kipschotel
Met de hele familie genieten. Spiraalvormige pasta met stukjes kip,
worteltjes, maïs, erwten en ui in een romig sausje. Portioneerbaar.

5594

(per 1000 g € 6,88)

€ 8,95*

p

1300 g

ca. 8 min.

6x2 catalog (left Side)

Penne formaggio

Penne
tomaat-mozzarella
Penne
formaggio

Pen

Penne in een kaassaus met blauwschimmelkaas, harde kaas, brie,
pecorino en spinazie. Gekruid met knoflook. Portioneerbaar.

Een pastaschotel
trots. Penne
met een fruitige tomatensaus
Penne in eenmet
kaassaus
met blauwschimmelkaas,
harde kaas,en
brie,
tomatenblokjes,
mozzarella
pecorino enzachte
spinazie.
Gekruid en
metbasilicum.
knoflook.Portioneerbaar.
Portioneerbaar.

Een p
toma

9483
* *
9473 € 6,95
€ 7,35

948

9473

€ 7,35*

p

1000 g

ca. 10 min.

p mp

1000 g 1000 g

ca. 10 min.

5-6 min. ca. 10 min.

3x23x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

3x2 catalog (left Side)

Italiaanse pastapan

Tortellinischotel
Italiaanse pastapan
"Toscana"

In een mum van tijd op tafel: pasta, erwten,
tomaten, maïs, uien, champignons, paprika en
gekruid gegaard rundergehakt. Portioneerbaar.

Ovenschotel
In een mum
voor de
vanhele
tijdfamilie:
op tafel:
tortellini
pasta, gevuld
erwten, to- Voor Ovenschotel
visliefhebbers:
voorspaghetti
de hele familie:
met wilde
tortellini
zalmgevuld
met spinazie
maten, in
maïs,
een uien,
kruidige
champignons,
kaassaus verfi
paprika
jnd meten en spinazie
met spinazie
in eeninheerlijke
een kruidige
roomsaus,
kaassaus
verfi
verfi
jnd
jnd met
bladspinazie
gekruidengegaard
tomaten.
rundergehakt.
Portioneerbaar.
Portioneerbaar.met een
bladspinazie
vleugje witte
en tomaten.
wijn. Portioneerbaar.
Portioneerbaar.

Voor
en sp
met

7432

9403
7432 € 9,15
€ 8,25
* *

704

70

€ 8,25*

1000 g

pm
7-9 min.

2x2 catalog (left Side)

5-6 min.

1000 g 1000 g

Spaghetti
Tortellinischotel
met wilde"Toscana"
zalm

* *
p
bm 70469403 € 7,95€ 9,15
7-9
45-55
min.min. 5-6 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000 g € 13,25)

600 g

1000 g

Spa

pb
ca. 14 min. 45-55 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 10

ne

b

0-50 min.

us

m

a. 12 min.

ge

p

0-12 min.

SNELLE KEUKEN

Cannelloni
Zalmlasagne
met champignons

Cannelloni met champignons

De Italiaanse
Een groteklassieker
plak Atlantische
en nu vleesloos:
zalm (100
pastarolletjes
g) tussen lasagnebladen
gevuld met chammet fijne
pignons
bladspinazie
en een typische
en eenricotta
romigeen
kaassaus.
verfijnd Verfi
met een
jnd met
hogewitte
kwaliteit
wijn. Taleggio kaas.

De Italiaanse klassieker en nu vleesloos: pastarolletjes gevuld met
champignons en een typische ricotta en verfijnd met een hoge kwaliteit
Taleggio kaas.

7401
7407 € 8,95
€ 6,05
* *

7401

b mb

(per 1000
(per
g €1000
12,79)
g € 15,13)
2 x 350 g,
400
700g g

35-40 min.

ca. 10 min. 40-50 min.

(per 1000 g € 12,79)

€ 8,95*

bm

2 x 350 g, 700 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

35-40 min.

ca. 10 min.

3x2 catalog (right Side)

Groentelasagne
Lasagne bolognese
"Italië"

Groentelasagne "Italië"

Lasagne
Eenmet
Italiaanse
gegrilde
specialiteit
courgette,voor
in blokjes
elke dag:
gesneden
frisse tomaten-rundvleessaus
tomaten, stukjes
aubergine
tussenendunne
spinazie.
lasagnebladen.
Overgoten met
Bedekt
eenmet
fruitige
bechamelsaus
tomaten- en
enromige
met veel
bechamelsaus,
kaas bestrooid.
bestrooid met kaas. Bon Appetito!

Lasagne met gegrilde courgette, in blokjes gesneden tomaten, stukjes
aubergine en spinazie. Overgoten met een fruitige tomaten- en romige
bechamelsaus, bestrooid met kaas. Bon Appetito!

7736
8825 € 8,95
€ 17,00
* *

7736

bb
mm

(per 1000
(per
g €1000
12,79)
g € 8,50)
2 x 350 g,
5 700
x 400g g, 2000 g

ca. 45 min. 45-50
ca. 12
min.
min. ca. 12 min.

(per 1000 g € 12,79)

€ 8,95*

bm

2 x 350 g, 700 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

ca. 45 min.

ca. 12 min.

3x2 catalog (right Side)

Tagliatelle
Spaghetti
met champignons
carbonara

Tagliatelle
Tagliatelle
tomaat-pesto
met champignons

Tagliatelle tomaat-pesto

Een uitstekende
Op en topcombinatie
Italiaans. Spaghetti
van tagliatelle
in een
in een
romige
saus met
saus,
verse
verfi
champignons
jnd met gekookte
en eekhoorntjesbrood.
en gerookte
Portioneerbaar
spekjes. Portioneerbaar.
en in een mum van tijd op tafel.

Eenvoudig,
Een uitstekende
snel en lekker:
combinatie
tagliatelle
van tagliatelle
met halve in een
cherrytomaten
saus met verse
en groene
champignons
pesto van
en tuinkruiden,
eekhoorntjesbrood.
kaas, Portioneerbaar
pompoenpittenen
eninknofl
een ook.
mumPortioneerbaar.
van tijd op tafel.

Eenvoudig, snel en lekker: tagliatelle met halve
cherrytomaten en groene pesto van tuinkruiden,
kaas, pompoenpitten en knoflook. Portioneerbaar.

14169
7719 € 6,95
€ 6,95
* *
(per 1000
(per
g €1000
11,58)
g € 11,58)
600 g

600 g

* *
pp 536014169€ 7,95€ 6,95
ca. 10 min. 10-12 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
9,94)g € 11,58)
800 g

600 g

pp
10-12 min. ca. 10 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

5360

(per 1000 g € 9,94)

€ 7,95*

800 g

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

p
10-12 min.
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OoStErSe
hEeRlIjKhEiD
Exotische lievelingsgerechten
voor thuis. Smaken met én
zonder stokjes.

Garnalensnack

Loempia

Snel toehappen voor ze op zijn! Rauwe
gepelde garnalen in een lekkere krokante
panade en vervolgens voorgebakken.

De enige echte klassieker is weer terug in ons land!
Grote loempia‘s gevuld met groenten (taugé, witte
kool, prei, ui en wortel), ham en grote stukken kip.
Licht gekruid. Met de hand gevouwen.

2384

(per 1000 g € 9,96)

€ 11,95*

6371

(per 1000 g € 25,90)

€ 12,95*

500 g

5-6 min.

bf
ca. 20 min.

1200 g

pf
ca. 3 min.

ca. 10 min.

Chinarolletjes
Een klein, knapperig Aziatisch meesterwerk: flinterdun,
krokant deeg rond een pikante groentevulling.
De zoetzure dipsaus maakt het genot compleet.

9515

(per 1000 g € 16,78)

€ 7,55*

20 stuks, incl. 2 x 25 g dipsaus, 450 g

pbf
ca. 10 min.

ca. 12 min.

NIEUW

ca. 5 min.

Thaise snackbox
Aziatische snackspecialiteiten: deegzakjes met garnalen, gemarineerde
garnalen in krokant beslag, knapperige
bonbons met garnalen en garnalen in
kokospanade. Inclusief dipsaus.

7730

(per 1000 g € 40,43)

€ 13,95*

4 x 5 stuks, incl. 50 g dipsaus, 345 g

b
ca. 15 min.
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Rijstpan Aladin
Langkorrelrijst en dunne schijfjes van onze kip kebab met rode en groene
paprika, uien en witte kool, pikant gekruid. Portioneerbaar.

8852

€ 8,45*

p

1000 g

ca. 13 min.

6x2 catalog (right Side)

BamiNasi
goreng
goreng

Bami goreng

met

Geliefd
Wat
Oosters
een heerlijke
gerecht.
geur!
EenGeraffi
mix van
neerd
bami,gekruid
rode paprika,
Aziatisch
prei,
rijstgerecht
wortel, met
ui, bamboescheuten,
fijne stukjes kippenborstfi
Chinese paddenstoelen
let, taugé en groenten.
(Black fungus),
Portioneerbaar.
pastinaak
en gebakken kip. Portioneerbaar.

Geliefd Oosters gerecht. Een mix van bami, rode paprika, prei, wortel,
ui, bamboescheuten, Chinese paddenstoelen (Black fungus), pastinaak
en gebakken kip. Portioneerbaar.

p

7477
7430 € 8,25
€ 8,25
* *

7477

-10 min.

dels
en in

m

0-12 min.

pp

1000 g 1000 g

ca. 8 min. 8-10 min.

€ 8,25*

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Rijst-kipschotel
Rundvlees Teriyaki
zoetzuur

p

1000 g

ca. 8 min.

3x2 catalog (right Side)

Rijstschotel
Rijst-kipschotel zoetzuur

Rijstschotel

Typisch
Heerlijk
Aziatisch!
Oosterse
Rijst maaltijd!
met malseGekookte
kippenstuknoedels Rijstmix
Typisch
om teAziatisch!
wokken met
Rijstveel
metkleurrijke
malse kippenstukjes, paprika,
met gegaarde
ananas,rundvleesreepjes
wortelen en peultjes
en groenten
in
in groenten,
jes, paprika,
roerei, taugé
ananas,
enwortelen
judasoor.en
Kant-enpeultjes in
een zoetzure
een sojasaus.
saus. Portioneerbaar.
klaar een
gekruid
zoetzure
en portioneerbaar.
saus. Portioneerbaar.

Rijstmix om te wokken met veel kleurrijke
groenten, roerei, taugé en judasoor.
Kant-en-klaar gekruid en portioneerbaar.

5622
2364 € 8,25
€ 15,00
* *

5621

(per 1000 g € 16,67)
1000 g 2 x 450 g, 900 g

€ 8,25
* *
b
pm 56215622 € 8,25
25-30
8-10min.
min. 10-12 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

1000 g 1000 g

pp
ca. 10 min. 8-10 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 8,25*

1000 g

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

p
ca. 10 min.

73

Kipschotel met groenten
Wokpanschotel met paksoi, waterkastanjes en gekookt kippenvlees. Fijn
afgewerkt met een lichte sojasaus.

5592

(per 1000 g € 9,93)

€ 7,45*

p

750 g

ca. 8 min.

6x2 catalog (left Side)

Yakitori

Rijstdroom
Yakitori"India"

Stukjes gemarineerd kippenvlees op een
stokje. Omhuld met een typische Japanse
sojacoating.

WaanStukjes
uzelf ingemarineerd
de Indiase keuken.
kippenvlees
Wild rijstmengsel
op een stok- met 38% bonte groente in
een zoete,
je. Omhuld
kruidige
metcurrysaus.
een typische
Portioneerbaar.
Japanse sojacoating.

19432

(per 1000 g € 27,31)

€ 14,75*

18 stuks, 540 g

pbm
6-7 min.

ca. 10 min.

ca. 2 min.

2x2 catalog (left Side)

7555
19432€ 7,45
€ 14,75
*
*
(per 1000
(per
g €1000
9,31)g € 27,31)
800 g

18 stuks, 540 g

pbm
6-7 min.

ca. 10 min.

p

ca. 2 min.

ca. 7 min.

2x2 catalog (right4x2
Side)
catalog (left Side)

Rode linzen kokossoep

Bihoensoep
Rode linzen kokossoep

Tomatensoep
Bihoensoepop Chinese wijze

Tom

Heerlijke soep met rode linzen, tomaat- en
wortelstukjes, uien en kruiden, verfijnd met
kokosmelk en limoenblaadjes.

Een echte
Heerlijke
Indonesische
soep met
specialiteit!
rode linzen,
Pittige
tomaatsoep en
met gekookte
wortelstukjes,
kipfilet, uien
groene
enpaprika,
kruiden,
champignons,
verfijnd met
glasnoedels
kokosmelk
en andere
en limoenblaadjes.
exotische ingrediënten.

Een heerlijke
Een echtezoete
Indonesische
tomatensoep
specialiteit!
metPittige soep
gevogelte,
met gekookte
prei enkipfi
taugé.
let, groene
920 g =paprika,
900 mlchampignons,
soep.
glasnoedels en andere exotische ingrediënten.

Een h
gevo

27992

8743
27992€ 7,95
€ 6,95
* *

€ 7,95
* *
ww
mm 76448743 € 6,65
w kw
mm

764

(per 1000 g € 13,90)

74

€ 6,95*

2 x 250 g, 500 g

wm
ca. 25 min.

2x2 catalog (left Side)

ca. 6-7 min.

(per 1000
(per
g €1000
6,63)g € 13,90)
4 x 300 g,
2 x1200
250 gg, 500 g

ca. 25 min. ca. 25
6-7min.
min. ca. 6-7 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
7,23)g € 6,63)
920 g

4 x 300 g, 1200ca.g10 min.

ca. 10 min. ca. ca.
25 min.
6 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

6-7 min.

(per 10

f

a. 5 min.

tje.

f

a. 4 min.

f

a. 6 min.
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Frikandel
Rundvleeskroket

Frikandel

Pikant
Een
gekruide
lekkerefrikandellen.
snack voor bij
Ideaal
de friet!
voorEen
de lekkere trek
ragout
of in
met
combina25%
tie met
rundvlees
onze frites.
omgeven door een krokante panade.

Pikant gekruide frikandellen. Ideaal voor de lekkere trek of in combinatie met onze frites.

1479
7646 € 8,95
€ 11,95
* *
(per 1000
(per
g €1000
5,26)g € 9,34)
20 stuks,16
1700
stuks,
g 1280 g

p f gf
ca. 9 min.

ca. 4 min.

ca. 5 min.

1479

(per 1000 g € 5,26)

€ 8,95*

20 stuks, 1700 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

pfg
ca. 9 min.

ca. 4 min.

3x2 catalog (right Side)

Vleeskroket
Bitterballen

Vleeskroket

Voor Heerlijke
groot en klein.
ragoutEen
(met
lekkere
25% rundvlees)
rundvleesragout
in een in
krokant
een krokant
paneerlaagje.
jasje.
Doet het altijd goed op een feestje of gewoon lekker als tussendoortje.

Voor groot en klein. Een lekkere rundvleesragout in een krokant jasje.

1934
1954 € 10,95
€ 9,25
* *

1934

(per 1000
(per
g €1000
6,52)g € 7,71)
28 stuks,ca.
1680
60 stuks,
g
1200 g

ff
ca. 5 min. ca. 4 min.

(per 1000 g € 6,52)

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

€ 10,95*

28 stuks, 1680 g

f
ca. 5 min.

3x2 catalog (right Side)

Bamischijf
Kipkroket

Bamischijf

Een heerlijke
Een klassieker
bamischijf
maarvan
dantopkwaliteit!
net wat anders:
Hartige
ambachtelijke
snack gevuld
kroketten,
met
bami gevuld
en stukjes
metgroenten,
een rijke ragout
omhuldvan
met
kip.
een
Heerlijk
krokantsmeuïg
laagje.en
Vleesloos!
perfect van
smaak. Snel klaar in de friteuse. Ook lekker in de airfryer!

Een heerlijke bamischijf van topkwaliteit! Hartige snack gevuld met
bami en stukjes groenten, omhuld met een krokant laagje. Vleesloos!

2226
2396 € 12,70
€ 11,95
* *

2226

(per 1000
(per
g €1000
5,88)g € 19,92)
2 x 12 stuks,
12 x 2160
50 g, 600
g g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

ff
ca. 6 min. ca. 6 min.

(per 1000 g € 5,88)

€ 12,70*

2 x 12 stuks, 2160 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

f
ca. 6 min.
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Kaassouffl
Gebakken
é camembert

Kaassoufflé

ekende
Mildsnack
gekruide
in Nederland.
camembert,
Heerlijke
fijn gepaneerd
kaasbereiding
en voorgebakken.
omhuld metSmaakt
knaperigheerlijk
deeg. in combinatie met cranberrycompote.

2223
9533 € 14,75
€ 13,20
* *

Bekende snack in Nederland. Heerlijke kaasbereiding omhuld met
knapperig deeg.

p
pb
ff

er 1000
(per
g €1000
10,24)
g € 22,00)
24 stuks,21440
x 4 stuks,
g 600 g

ca.ca.
6 min.
5 min. 15-17
ca.min.
3 min.

3-4 min.

2223

(per 1000 g € 10,24)

€ 14,75*

pf

24 stuks, 1440 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

ca. 5 min.

ca. 3 min.

3x2 catalog (right Side)

Mini-saucijzenbroodjes

Saucijzenbroodjes
Mini-saucijzenbroodjes

Sau

De kleine variant, gevuld met een gekruid vleesmengsel! Perfect voor
een feestje maar ook als snack tussendoor.

Geniet
Devan
kleine
dezevariant,
heerlijke
gevuld
saucijzenbroodjes:
met een gekruid
bladerdeeg
vleesmengsel!
met een
Perfect voor
gekruid
eenvleesmengsel.
feestje maar ook als snack tussendoor.

Geni
gekru

2225

2224
2225 € 13,65
€ 10,45
* *

222

(per 1000 g € 11,61)

€ 10,45*

b

5 x 6 stuks, 900 g

20-25 min.

bb

(per 1000
(per
g €1000
11,38)
g € 11,61)
10 stuks,51200
x 6 stuks,
g 900 g

3x2 catalog (left Side)

20-25 min. 20-25 min.

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Worstenbroodjes

Frikandelbroodje
Worstenbroodjes
met curry

Een typisch Brabantse specialiteit. Een broodje gevuld met een worstje van gekruid gehakt.

Het bekende
Een typisch
frikandelbroodje
Brabantse specialiteit.
met curryEen
in bladerdeeg!
broodHeerlijk als snack of
als lunchgerecht.
je gevuld met een worstje van gekruid gehakt.

9163

2249
9163 € 10,35
€ 9,15
* *

(per 1000 g € 10,89)

76

€ 9,15*

12 stuks, 840 g

bm
ca. 5 min.

2x2 catalog (left Side)

ca. 2 min.

(per 1000
(per
g €1000
7,39)g € 10,89)
8 stuks, 1400
12 stuks,
g 840 g

bm
ca. 5 min.

ca. 2 min.

2x2 catalog (right4x2
Side)
catalog (left Side)

b
25-30 min.

(per 10
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Bladerdeegmandje kip-champignons

Bladerdeegmandje
Bladerdeegmandje
ham-kaas
kip-champignons

Blad

Een knapperig bladerdeegmandje rijkelijk gevuld met een romige saus
met stukjes kip en lekker veel champignons.

Een knapperig
Een knapperig
bladerdeegmandje
bladerdeegmandje
rijkelijk
rijkelijk
gevuld
gevuld
met zachte
met een
enromige
romigesaus
kaas en
metmooie
stukjes
stukjes
kip enfijne
lekker
ham.
veel
Een
champignons.
gerecht op zich, lekker in combinatie met een salade en een glaasje wijn.

Een k
kaas
tie m

16213

18171
16213€ 12,90
€ 12,90
* *

181

(per 1000 g € 16,13)

€ 12,90*

b

2 x 4 stuks, 2 x 400 g, 800 g

20-25 min.

bb

(per 1000
(per
g €1000
16,13)
g € 16,13)
2 x 4 stuks,
2 x 24 xstuks,
400 g,
2 x800
400g g, 800 g

3x2 catalog (left Side)

20-25 min. 20-25 min.

(per 10

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Mini-gehaktballen

Knakworst
Mini-gehaktballen

Deze gebraden mini-gehaktballen van runden varkensvlees smaken zowel koud als warm
lekker. Op smaak gebracht met uien.

Heerlijke
Dezeknakworst
gebraden op
mini-gehaktballen
basis van varkensvan rund- Een verrukkelijke
Heerlijke knakworst
snack voor
op basis
tussendoor.
van varkensvlees.en
Ideaal
varkensvlees
als snacksmaken
of voor zowel
kinderfeestjes
koud als warm Balletjes
vlees.
van
Ideaal
fijngehakte
als snack
kippenborstfi
of voor kinderfeestjes
let,
en verjaardagen.
lekker. Op smaak gebracht met uien.
bedekt
enmet
verjaardagen.
een krokante laag. Voorgebakken.

Een v
letje
met

7124

8871
7124 € 12,95
€ 12,65
* *

378

€ 12,65*

ca. 50 stuks, 1000 g

p
ca. 8 min.

2x2 catalog (left Side)

(per 1000 g € 16,19)

16 stuks,ca.
800
50gstuks, 1000 g

Chicken
Knakworst
crunch

Chic

*
*
kp 37808871 € 7,95€ 12,95
b fk
6-8 min.

ca. 8 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
15,90)
g € 16,19)
ca. 70 stuks,
16 stuks,
500 g800 g

ca. 6 min.

ca. 2 min.

6-8 min.

(per 10

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Rösti "Champion"

Elzasser
Röstifl"Champion"
ammkuchen

Een hamburger, een keertje anders: voorgebakken
rösti van grof gesneden aardappelen met een gegaarde hamburger, kaas en ketchup. Smullen maar!

Dé specialiteit
Een hamburger,
uit deeen
Elzas!
keertje
Eenanders:
dunnevoorgebakken
knapMet deDé
hand
specialiteit
gemaakte bodem
uit de van
Elzas!
dunEen
deegdunne
en bedekt
knapperige
rösti
deegbodem
van grof gesneden
belegd met
aardappelen
crème fraîche
met een ge- met vier
perige
kazendeegbodem
(blauwe kaas, belegd
Emmentaler,
met Cheddar
crème fraîche
en
en gedecoreerd
gaarde hamburger,
met gerookt
kaas enspek
ketchup.
en ui.Smullen maar! mozzarella)
en gedecoreerd
en crème fraîche.
met Optimaal
gerookt genieten!
spek en ui.

Met d
met v
mozz

9003

9597
9003 € 7,95
€ 10,75
* *

940

(per 1000 g € 13,44)

€ 10,75*

4 stuks, 800 g

2x2 catalog (left Side)

b
ca. 30 min.

(per 1000
(per
g €1000
14,20)
g € 13,44)
2 stuks, 560
4 stuks,
g 800 g

Flammkuchen
Elzasser 4-kazen
flammkuchen

€ 7,95
* *
bb 94019597 € 8,45
15-20 min. ca. 30 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
(per
g €1000
15,09)
g € 14,20)
2 stuks, 560
2 stuks,
g 560 g

Flam

bb
15-20 min. 15-20 min.

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)
Side)
* Adviesprijs

(per 10
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Mini-calzone ham-salami

taliero-

Op steen gebakken, authentieke Italiaanse mini-calzone. Origineel
Italiaans pizzadeeg smakelijk gevuld met gekookte ham, gerookte
pepperonisalami, mozzarella en tomatensaus.

b

7264

. 20 min.

(per 1000 g € 20,73)

€ 9,95*

b

8 stuks, 480 g

ca. 20 min.

3x2 catalog (right Side)
Baguettino Pomodori-feta

Baguettino Pomodori-feta

Origineel gemaakt in Italië. Handbelegde baguettehelften met fruitige
tomatensaus, belegd met gedroogde tomaten. Door de gekarameliseerde uien en fijne fetakaasstukken krijgt het een bijzondere smaak.

Origineel gemaakt in Italië. Handbelegde baguettehelften met fruitige
tomatensaus, belegd met gedroogde tomaten. Door de gekarameliseerde uien en fijne fetakaasstukken krijgt het een bijzondere smaak.

8881

8881

(per 1000 g € 21,72)

€ 6,95*

b

4 x 80 g, 320 g

(per 1000 g € 21,72)

ca. 12 min.

3x3 catalog (left Side)

€ 6,95*

4 x 80 g, 320 g

b
ca. 12 min.

3x3 catalog (right Side)

Empanadillas

-

De Spaanse specialiteit: halvemaanvormig deeg gevuld met varkensvlees en rundvlees in een groentesaus.

f

4-5 min.

3758

(per 1000 g € 14,88)

€ 5,95*

8 stuks, 400 g

pbf
4-5 min.

13-15 min.

4-5 min.

3x2 catalog (right Side)

ek,

b

. 25 min.

78

Baguettino
Pulled Chicken
Quiche Lorraine

Baguettino Pulled Chicken

Baguettehelften
met fruitigemet
tomatensaus,
gegarneerdstukjes
met Pulled
ChicEen Franse specialiteit
gekookte achterham,
gerookt
spek,
ken, gegrilde
maïs enEven
sappige
tomatenstukken.
Bestrooid
met mozzakaas en eieren.
bakken
en genieten. Vier
eenpersoonsporties.
rella en versierd met milde jalapeños.

Baguettehelften met fruitige tomatensaus, gegarneerd met Pulled
Chicken, gegrilde maïs en sappige tomatenstukken. Bestrooid met
mozzarella en versierd met milde jalapeños.

8884
* *
5615 € 6,95
€ 7,95

8884

(per 1000
g €1000
21,72)
4 x 80 g,4320
g 600 g
(per
g € 13,25)
stuks,

3x33x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

bb
ca. 12 min. ca. 25 min.

(per 1000 g € 21,72)

€ 6,95*

4 x 80 g, 320 g

3x3 catalog (right Side)

b
ca. 12 min.
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Pizza Corta Smeraldina

Pizza Corta Smeraldina

Kleine, ovale, originele Italiaanse houtovenpizza belegd met gekruide,
gehakte spinazie, verfijnd met kaassaus van basilicum en ricotta van buffelmelk. Afgemaakt met mozzarella en ricottakaas.

Kleine, ovale, originele Italiaanse houtovenpizza belegd met gekruide,
gehakte spinazie, verfijnd met kaassaus van basilicum en ricotta van
buffelmelk. Afgemaakt met mozzarella en ricottakaas.

7193

7193

(per 1000 g € 31,09)

€ 9,95*

4 stuks, 320 g

b
10-12 min.

(per 1000 g € 31,09)

3x2 catalog (left Side)

€ 9,95*

4 stuks, 320 g

b
10-12 min.

3x2 catalog (right Side)

Pizza "Mediteranea"

Pizza "Mediteranea"

Originele Italiaanse houtovenpizza belegd met halfgedroogde tomaten, champignons, jonge spinazieblaadjes, basilicumsaus bestrooid met
mozzarellaschaafsel en verfijnd met een kruiden-crumble.

Originele Italiaanse houtovenpizza belegd met halfgedroogde tomaten,
champignons, jonge spinazieblaadjes, basilicumsaus bestrooid met
mozzarellaschaafsel en verfijnd met een kruiden-crumble.

7197

7197

(per 1000 g € 12,88)

€ 10,95*

2 stuks, 850 g

b
12-14 min.

(per 1000 g € 12,88)

3x2 catalog (left Side)

€ 10,95*

2 stuks, 850 g

b
12-14 min.

3x2 catalog (right Side)

Pizza Suprema kaas

Pizza Suprema kaas

Originele Italiaanse houtovenpizza rijkelijk belegd met vijf kaassoorten: mozzarella, Provolone, Gorgonzola (blauwschimmelkaas), Pecorino
Romano en mascarpone.

Originele Italiaanse houtovenpizza rijkelijk belegd met vijf kaassoorten:
mozzarella, Provolone, Gorgonzola (blauwschimmelkaas), Pecorino
Romano en mascarpone.

17431

17431

(per 1000 g € 15,90)

€ 11,45*

2 stuks, 720 g

3x2 catalog (left Side)

b
8-12 min.

(per 1000 g € 15,90)

€ 11,45*

2 stuks, 720 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

b
8-12 min.
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NIEUW
exclusief

Mini Suprema Verdura
Kleine pizza´s van Supremadeeg gebakken in
een houtoven. Voor het bakken wordt het deeg
besprenkeld met olijfolie en voor een bijzondere
smaak wordt de pizza na het bakken belegd met tomatensaus, champignons, rode uien en artisjok. Tenslotte
wordt de pizza bestrooid met goudse Edammer kaas.

8879

(per 1000 g € 18,43)

€ 9,95*

b

3 x 180 g, 540 g

10-12 min.

exclusief

exclusief

exclusief

Family pizza "Classica"

Family
pizza
"Classica"
Family
pizza
4-stagioni

Pizza voor het hele gezin: Italiaanse houtovenpizza
belegd met tomatensaus, mozzarella, ham en champignons. De bodem is besprenkeld met olijfolie.

Pizza
voor hetinhele
gezin: Italiaanse
houtovenpizza
Originele
Italiaanse houtovenpizza.
In vier
gedeeltes, overgoten
Italiaanse
houtovenpizza
vier gedeeltes:
overgoten met
tomatenItaliaanse
houtovenpizza
belegd met
tomatensaus,
moz- met tomet
tomatensaus,
mozzarella,
ham en cham- zarella,matensaus
en belegdgegrilde
met mozzarellaen tomatenschijfj
es,jnd
gemarineerde
saus enbelegd
belegd met
mozzarellaen tomatenschijfj
es, gemarineerde
gemarineerde,
stukjes
tomaat, verfi
pignons.esDe
is besprenkeld
champignonschijfj
es en
gegrildeisgroenten,
gehaktemet
spinazie
en rode ui.
champignonschijfj
en bodem
gegrilde groenten,
spinazie enmet
rodeolijfolie.
ui.
met rucola
en kaas. De
bodem
besprenkeld
olijfolie.

Origin
mozza
met ru

8767

8767 € 8,95
€ 7,95
7190
* *

939

(per 1000 g € 14,72)

80

€ 7,95*

540 g

2x3 catalog (left Side)

b
ca. 11 min.

(per
g € 14,72)
(per 1000
g €1000
15,98)
560 g

540 g

Family
pizza 4-stagioni
Pizza
Lunga
pomodori-mozzarella

€ 8,95
* *
bb 93997190 € 9,95
ca. 12 min. ca. 11 min.

2x32x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per
g € 15,98)
560 gg
(per 1000
g €1000
18,09)
2 stuks, 550

bb
ca. 12 min. ca. 12 min.

2x32x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Pizza

(per 10

SNELLE KEUKEN

Pizza salame speciale

Pizza salame speciale

Het rijkelijke beleg met extra veel salami, ham, peperoniworst en
champignons maakt van deze Italiaanse pizza een echte lekkernij.
De pizza met pit!

Het rijkelijke beleg met extra veel salami, ham, peperoniworst en
champignons maakt van deze Italiaanse pizza een echte lekkernij.
De pizza met pit!

9538

(per 1000 g € 12,81)

€ 10,25*

b

2 stuks, 800 g

12-14 min.

9538

(per 1000 g € 12,81)

€ 10,25*

b

2 stuks, 800 g

3x2 catalog (left Side)

12-14 min.

3x2 catalog (right Side)

5-Pack
Pizza
Hawaïpizza

Pizza Hawaï

pig-

Wat een
keuze! Tweemet
pizza
salami, twee
prosciutto
met ham,
champigItaliaanse
houtovenpizza
tomatensaus
enpizza
rijkelijk
belegd met
nons
één pizzaFijn
Margherita.
ananas
en en
mozzarella.
afgewerkt met oregano.

Italiaanse houtovenpizza met tomatensaus en rijkelijk belegd met ham,
ananas en mozzarella. Fijn afgewerkt met oregano.

b

8874 € 9,45
€ 16,95
9496
* *

9496

0-12 min.

bb

(per
g € 9,79)
5 stuks,
(per 1000
g €1000
10,74)
2 stuks, 880
g 1732 g

14-16 min. 10-12 min.

(per 1000 g € 10,74)

€ 9,45*

b

2 stuks, 880 g

catalog
3x23x4
catalog
(left(right
Side)Side)

14-16 min.

3x2 catalog (right Side)

n

Pizza
Suprema
Pizza
tonno
met ui gegrilde groenten

met
oen-

Originele Italiaanse
belegd metIn 1889
gebakken
ter ereoriginele
van koningin
Margherita.
Een pizzadroom:
originelehoutovenpizza
Italiaanse houtovenEen
pizzadroom:
Italiaanse
houtovenis hetmet
een tomatensaus,
traditie! Houtovenpizza
gegarneerd met
gegrilde groen- Tegenwoordig
pizza,tomatensaus,
belegd met tomatensaus,
mozzarella,
pizza, belegd
mozzarella,
met een
fruitige
tomatensaus
ten,tonijn
uien en
sappige
en verfi
ui. jnd met mozzarella.
sappige
tonijn
en ui. en mozzarella.

In 1889 gebakken ter ere van koningin Margherita.
Tegenwoordig is het een traditie! Houtovenpizza
met een fruitige tomatensaus en mozzarella.

b

14888€ 8,95
€ 10,95
7724
* *

14348

0-12 min.

(per 1000 g € 12,43)

2 stuks,
2 stuks, 720
g 1000 g

PizzaPizza
Margherita
tonno met ui

* *
7724 € 11,95
€ 8,95
bb 14348
ca. 12 min. 10-12 min.

catalog
2x22x2
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000
g €1000
9,34)g € 12,43)
4 stuks, 1280
g 720 g
(per
2 stuks,

Pizza Margherita

bb
6-8 min. ca. 12 min.

2x22x2
catalog
(left(right
Side)Side)
catalog

(per 1000 g € 9,34)

€ 11,95*

4 stuks, 1280 g

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

b
6-8 min.
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Onze lekkerste
stukken
Voor speciale dagen, als smakelijk dessert of bij een
lekker kopje koffie - onze nobele ingrediënten en verfijnde recepten van onze cakes, taarten en desserts
zorgen altijd voor een culinair hoogtepunt. Nog
beter: onze taarten zijn voorgesneden. Zo kunt u altijd
het gewenste aantal punten uit de verpakking halen.

82

GEBAK & BROOD
Mandarijn-kwarkcrèmetaart
Een prachtige traktatie: heerlijke kwarkcrèmetaart
met mandarijn op een heerlijke biscuitlaag, bedekt
met een laagje glazuur en versierd met geschaafde
amandelen en poedersuiker. Om uw vingers bij op
te eten! Ø 26 cm. Voorgesneden in twaalf punten.

2934

(per 1000 g € 11,39)

€ 15,95*

1400 g

a
ca. 2 uur

NIEUW
exclusief

• Handwerk van banketbakkers.
• Hoog ambachtelijk aandeel bij
de productie.
• Traditionele taartstructuur:
Kruimeldeegbasis en glazuur.

* Adviesprijs

83

Roomboter appeltaart

Roomboter appeltaart

Echte Hollandse appeltaart, gemaakt met roomboter. De taart is afgewerkt met amandelschilfers. Ø 26 cm, in twaalf punten voorgesneden.

Echte Hollandse appeltaart, gemaakt met roomboter. De taart is afgewerkt met amandelschilfers. Ø 26 cm, in twaalf punten voorgesneden.

1916

1916

(per 1000 g € 7,75)

€ 13,95*

1800 g

ba
25-30 min.

(per 1000 g € 7,75)

ca. 4 uur

3x2 catalog (left Side)

€ 13,95*

ba

1800 g

25-30 min.

ca. 4 uur

3x2 catalog (right Side)

Slagroomassortiment

Cheesecake
Slagroomassortiment

Che

Hier is voor elk wat wils: drie frambozenroom, drie chocoladeroom, drie
Schwarzwalderkirsch en drie keer kwarkroom. Ø 24 cm, voorgesneden in
twaalf stukken.

Populair
tea of
voor
bijframbozenroom,
de koffie: kruimeldeegbodem
met drie
Hierbij
is een
voorhigh
elk wat
wils:
drie
drie chocoladeroom,
een romige
kaasvulling. Opgewarmd
het
lekkerst! ØØ2424cm,
Schwarzwalderkirsch
en drie keer
kwarkroom.
cm,voorgesnevoorgesneden in
den intwaalf
twaalfstukken.
punten.

Popu
een r
den i

6811

3286
* *
6811 € 9,95
€ 15,75

328

(per 1000 g € 11,25)

€ 15,75*

4 x 3 stuks, 1400 g

a

(per 1000
g €1000
7,96)g € 11,25)
1250 g 4 x 3 stuks, 1400 g
(per

ca. 1.5 uur

Normandische appeltaart
Een zanddeegbodem belegd met room en schijfjes appel. Bij voorkeur lauw
serveren. Ø 24 cm, in tien punten voorgesneden. Heerlijk in combinatie met
een bolletje vanille-ijs (art. nr. 1004).
(per 1000 g € 10,69)

84

€ 8,55*

800 g

20-25 min.

3x43x2
catalog
(left
Side)Side)
catalog
(right

3x2 catalog (left Side)

6444

b a ma

b
20-30 min.

6x2van
catalog
Side)
GRATIS taartschep (1933) ter waarde van € 5,95* bij aankoop
één taart(left
naar keuze.
Geldig bij aankoop van 2934, 1916, 6811, 3286, 6444, 6816, 9232 en 9940.

ca. 1.5 uur

ca. 2 min. ca. 1.5 uur

(per 10

n

a

a. 2 uur

n
uur.

a

a. 2 uur

BROOD & GEBAK

Fruitassortiment

Fruitassortiment

Yoghurtroom tussen licht biscuitdeeg op een zanddeegbodem.
De punten zijn rijkelijk belegd met kersen, bosvruchten, perziken of
gemengde vruchten. Ø 24 cm, voorgesneden in twaalf punten.

Yoghurtroom tussen licht biscuitdeeg op een zanddeegbodem.
De punten zijn rijkelijk belegd met kersen, bosvruchten, perziken of
gemengde vruchten. Ø 24 cm, voorgesneden in twaalf punten.

6816

(per 1000 g € 11,81)

€ 15,95*

4 x 3 stuks, 1350 g

6816

a

(per 1000 g € 11,81)

ca. 2 uur

€ 15,95*

4 x 3 stuks, 1350 g

3x2 catalog (left Side)

a
ca. 2 uur

3x2 catalog (right Side)

Aardbeiengebakje
Fruitig en romig genot: aardbeihelften op twee lagen lichte biscuit en
yoghurtroom, afgemaakt met glazuur. Voorgesneden.

2734

(per 1000 g € 15,79)

€ 9,95*

a

6 stuks, 630 g

ca. 2 uur

3x3 catalog (right Side)
Chocoladetaart

Chocoladetaart

Fijne chocoladecrème, chocoladerolletjes en nougatcrèmereepjes op
een donkere roerdeegbodem. Ø 24 cm, in twaalf punten voorgesneden.

Fijne chocoladecrème, chocoladerolletjes en nougatcrèmereepjes op
een donkere roerdeegbodem. Ø 24 cm, in twaalf punten voorgesneden.

9232

9232

(per 1000 g € 14,68)

€ 13,95*

950 g

a
ca. 1 uur

(per 1000 g € 14,68)

€ 13,95*

950 g

3x2 catalog (left Side)

a
ca. 1 uur

3x2 catalog (right Side)

Frambozengebakje
Frambozentaart

Frambozentaart

Heerlijke
frambozengebakjes.
Lekkere en
frisse
yoghurtbereiding
Een waar
vruchtenfestival.
Hele frambozen
heerlijke
vanilleroom tussen
op
twee lagen roerdeeg,
met
hele frambozen en een laagje glazuur.
een zanddeegbodem.
Ø 20bedekt
cm. Niet
voorgesneden.

Een waar vruchtenfestival. Hele frambozen en heerlijke vanilleroom op
een zanddeegbodem. Ø 20 cm. Niet voorgesneden.

2802 € 9,95
€ 11,95
9940
* *

9940

(per
g € 18,97)
(per 1000
g €1000
23,14)
430 g

6 stuks, 630 g

catalog
(right
3x23x3
catalog
(left
Side)Side)

aa
ca. 3.5 uur ca. 2 uur

(per 1000 g € 23,14)

€ 9,95*

430 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

a
ca. 3.5 uur
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Apfelstrudel
Heerlijk luchtige bladerdeeg, gevuld met sappige appelstukjes in een appelbereiding met rozijnen en op smaak gebracht met rum. Klaar om af te bakken. Met of
zonder vanille-ijs en slagroom – puur genieten! Lengte ca. 32 cm; drie strudels.

9274

(per 1000 g € 6,17)

86

€ 11,10*

3 x 600 g, 1800 g

b
35-40 min.

6x6 catalog (left Side)

he
g.

a

4-5 uur

BROOD & GEBAK

Portugese bosvruchtentaart
Een specialiteit uit het Zuiden: "Pastel de Nata" in een fruitige variant.
Met crème gevulde taart, verfijnd met een mix van bosvruchten (frambozen,
bramen, ribes en bosbessen).

2939

(per 1000 g € 22,08)

€ 7,95*

b

6 stuks, 360 g

ca. 15 min.

6x3 catalog (right Side)

Mini-roomsoesjes
Crème brûlée

Mini-roomsoesjes

Luchtig
Naar
soezendeeg
origineel Frans
gevuldrecept.
met een
Gepresenteerd
roomvulling.in
Met
twee
eenmooie
zakje keramische
poedersuikerschaaltjes.
om de soesjes
Inclusief
meetwee
te bestrooien.
zakjes kandijsuiker (2 x 5 g) voor de topping.
Heerlijk om uw diner mee af te sluiten!

Luchtig soezendeeg gevuld met een roomvulling. Met een zakje poedersuiker om de soesjes mee te bestrooien.

0915
19283€ 7,95
€ 6,95
* *

0915

(per 1000
(per
g €1000
12,93)
g € 28,96)
ca. 43 stuks,
2 x 120
600g,g240
+ 15gg poedersuiker, 615 g

3x33x3
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

g
aa
ca. 1 uur

4-5 uur

(per 1000 g € 12,93)

€ 7,95*

ca. 43 stuks, 600 g + 15 g poedersuiker, 615 g

3x3 catalog (right Side)
* Adviesprijs

a
ca. 1 uur
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Broodjesmix
Ovenverse broodjes! Acht keizerbroodjes, vier keizerbroodjes met sesam,
vier maanzaadbroodjes en vier broodjes met verschillende zaden.

8298

(per 1000 g € 6,06)

€ 4,85*

b

20 stuks, 800 g

ca. 8 min.

6x2 catalog (left Side)

Ciabattabroodjes

Baguettebroodjes
Ciabattabroodjes

Bag

Heerlijke Italiaanse ciabattabroodjes voor bij het diner of ontbijt.
Besprenkel met water en leg vijf minuten in een voorverwarmde oven.
Een beetje olijfolie, een tomaatje, en u waant uzelf in Italië.

Niet alleen
Heerlijke
voorItaliaanse
het ontbijt,
ciabattabroodjes
maar ook als bijgerecht
voor bij het
zijn
diner
dezeofbaguettes
ontbijt.
perfect!
Besprenkel met water en leg vijf minuten in een voorverwarmde oven.
Een beetje olijfolie, een tomaatje, en u waant uzelf in Italië.

Niet
perfe

9808

9809
9808 € 5,85
€ 5,95
* *

980

(per 1000 g € 12,40)

€ 5,95*

12 stuks, 480 g

b
ca. 5 min.

(per 1000
(per
g €1000
6,50)g € 12,40)
15 stuks,12
900
stuks,
g 480 g

3x2 catalog (left Side)

bb
10-15 min. ca. 5 min.

(per 10

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

Countrymix

PlatCountrymix
brood

Plat

Deze mix is voor elke dag! Bijzonder luchtige broodjesmix: zes rustieke
tarwebroodjes, drie multikorenbroodjes en drie driekorenbroodjes.

Fijn tarwebrood,
Deze mix is verfi
voorjnd
elkemet
dag!
olijfolie.
Bijzonder
Snelluchtige
klaar enbroodjesmix:
erg lekker om
zes
terustieke
vullentarwebroodjes,
met onze kip kebab
drie multikorenbroodjes
(8674)! Ook lekker en
bij drie
een salade,
driekorenbroodjes.
soep, pasta
of gewoon naturel. Kortom oneindig combineerbaar.

Fijn t
vulle
of ge

9818

9898
9818 € 7,90
€ 6,95
* *

989

(per 1000 g € 7,24)

88

€ 6,95*

12 stuks, 960 g

3x2 catalog (left Side)

b
ca. 10 min.

(per 1000
(per
g €1000
9,88)g € 7,24)
2 x 2 stuks,
12 stuks,
800 g 960 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

bb
ca. 10 min. ca. 10 min.

(per 10

e

b

. 20 min.

BROOD & GEBAK

Broissant
Knapperig van buiten, zacht van binnen: een unieke combinatie van brood en
croissant. Verfijnd met haver, zaden en noten. Om zelf af te bakken. Het
proberen meer dan waard!

2936

(per 1000 g € 12,23)

€ 7,95*

b

ca. 10 stuks, 650 g

ca. 23 min.

6x4 catalog (right Side)

Croissants
Chocoladebroodjes

Croissants

Wat een
Handig
heerlijke
voor tijdens
geur! Luchtige
het ontbijt!
croissants
Chocoladebroodjes
in een handomdraai
gevuld op
metuw
twee
ontbijttafel.
reepjesVoorgebakken.
chocolade. De echte bakkerskwaliteit! Niet voorgebakken.

Wat een heerlijke geur! Luchtige croissants in een handomdraai op uw
ontbijttafel. Voorgebakken.

9619
19030€ 7,15
€ 7,25
* *

9619

(per 1000
(per
g €1000
11,00)
g € 12,08)
16 stuks,10
650
stuks,
g 600 g

3x23x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

bb
ca. 6 min. ca. 20 min.

(per 1000 g € 11,00)

€ 7,15*

16 stuks, 650 g

3x2 catalog (right Side)
* Adviesprijs

b
ca. 6 min.
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Niet

Niet

diepgevroren

Niet

diepgevroren

diepgevroren

5
+
1
GRATIS

5
+
1
GRATIS

5
+
1
GRATIS

9994

10024

17665

€ 39,90

€ 42,30

*

€ 44,70*

*

€ 33,25*

€ 35,25*

€ 37,25*

Cabernet Sauvignon Domaine de Sainte Marthe

Cabernet Sauvignon Domaine de Sainte Marthe

Op traditionele wijze geproduceerde rode wijn. Laat u
verrassen door de heerlijke aroma's van zwarte vruchten. Past perfect bij al uw vlees- en kaasgerechten.

Heerlijke, op traditionele wijze geproduceerde rode wijn. Laat
u verrassen door de heerlijke aroma's van zwarte vruchten.
Deze wijn past perfect bij al uw vlees- en kaasgerechten.

16300

16300

(per 1000 ml € 8,87)

€ 6,65*

(per 1000 ml € 8,87)

750 ml

2x3 catalog (left Side)

€ 6,65*

750 ml

2x3 catalog (right Side)

Niet

diepgevroren

5
+
1
GRATIS
11016

€ 42,30*

€ 35,25*
Blanc Sec Domaine de Sainte Marthe
Een heerlijke droge, frisse witte wijn van
Grenache en Chardonnay druiven. Deze wijn
past perfect bij vis en gevogelte.

16593

(per 1000 ml € 9,40)

90

€ 7,05*

750 ml

2x3 catalog (left Side)

Blanc Sec Domaine de Sainte Marthe
Een heerlijke droge, frisse witte wijn van Grena-

Roséwijn
che en Chardonnay druiven. Deze wijn past per-Nero d´Avola Terre Siciliane IGT

fect bij
vis en
gevogelte.
Heerlijk
frisse
roséwijn,
met een intens aroma
Met pizza, pasta, vlees, of gewoon om te
van banaan en kers. Deze wijn geeft het hele
genieten met vrienden. Deze droge, fruitige
16593
€
7,05
*
jaar(per
door
zomers
tintje aan al uw gerechten! rode wijn is altijd de ideale metgezel!
1000 een
ml € 9,40)
750 ml

5004

(per 1000 ml € 9,40)

€ 7,05*

750 ml

2x3 catalog (right Side)

5117

(per 1000 ml € 9,93)

€ 7,45*

750 ml

FIJNE TRADITIE

Marmercakejes
en donker roerdeeg met een romioptimale versheid! Niet diepge-

Lekker tussendoor! Kleine cakejes uit licht en donker roerdeeg met een
romige cacaovulling. Afzonderlijk verpakt voor optimale versheid!
Niet diepgevroren.

15707

(per 1000 g € 13,06)

atalog (left Side)

4x2 catalog (right Side)

Olijfolie extra vergine

Mini-citroencakejes

Vergine
van de hoogste klasse! Uitsluitend
nitend
sappig met een
frisseolijfolie
civan kwalitatieve olijven. Mild van smaak.
timale
Niet diepgevroaak. versheid!gemaakt
Geproduceerd en gebotteld in Griekenland.

5223

Deze cakejes inspireren iedereen! Zacht en sappig met een frisse citroensmaak. Afzonderlijk verpakt voor optimale versheid!
Niet diepgevroren.

€ 9,95*

2724

(per 1000 ml € 19,90) 500 ml

(per 1000 g € 13,82)

atalog (left Side) 2x4 catalog (right Side)

akonze
blijft!

€ 10,45*

23 stuks, 800 g

eismann-bakfolie
Clips

€ 9,95*

ca. 24 stuks, 720 g

4x2 catalog (right Side)

Groentebouillon
eismann-bakfolie

Groentebouillon

NooitMet
meer
deze
een
clips
vieze
kuntoven
u uwmet
reedseismann-bakgeopende verpak- De ideale
Nooit
basis
meer
voor
een
een
vieze
heerlijke
ovenbouillon.
met eismannfolie. kingen
Meerdere
hersluiten
malenwaardoor
te gebruiken,
de kwaliteit
even van
af- al onze Smaakverfi
bakfolie.
jner Meerdere
en groentebouillon.
malen te Voor
gebruiken,
circa even
vegenportioneerbare
of wassen enproducten
hij is weeroptimaal
schoon.behouden blijft!180 koppen.
afvegen
1 eetlepel
of wassen
= 20eng.hij
Niet
is weer
diepgevroren.
schoon.

De ideale basis voor een heerlijke bouillon.
Smaakverfijner en groentebouillon. Voor circa
180 koppen. 1 eetlepel = 20 g. Niet diepgevroren.

4499
4500 € 4,65
€ 4,00
* *

9522

40 x 30 cm
8 stuks

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

9522
4499 € 7,75
€ 4,65
* *
(per 1000 g € 14,35)

540 g

40 x 30 cm

2x22x2
catalog
catalog
(left(right
Side)Side)

(per 1000 g € 14,35)

€ 7,75*

540 g

2x2 catalog* Adviesprijs
(right Side)

91

Een eismann creatie,
die alles in zich heeft!

exclusief

Premium Selection
Twee keer Amarenahoorntje,
Stracciatellahoorntje, Big Choc
Stracciatella, Big Choc Chocolade, Big Choc Almond en Cono
Vulcano en vier Big Chocs.
Veelvuldig genieten!

3135

(per 1000 ml € 8,35)

€ 15,45

14 stuks, 1850 ml

* Adviesprijs

Uw eismann:
Onze Nederlandse vestigingen:
Alkmaar
Assen
Duiven

Etten-Leur Uden
Geleen
Zevenhuizen
Rijssen

eismann B.V. · diepvriesthuisdienst · Nieuwgraaf 17 · 6921 RJ Duiven

www.eismann.nl

eismann-info@eismann.nl

www.facebook.com/eismannnl

eismann-servicelijn:

0900/3476266
(0900/eismann) (€ 0,15 per minuut). Voor bellen
met een pre-paid-kaart gelden andere tarieven.
Zolang de voorraad strekt, drukfouten, prijswijzigingen
voorbehouden. Prijzen incl. BTW.

