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Halve rookworstschijfjes
Verpakking: 2 kg

2

15385

Geruld rundergehakt

Halv- om hamburger

Verpakking: 3 kg

Verpakking: 20 x 100 gram

15041

Halv- om gehaktbal
15089

Verpakking: 25 x 125 gram

15088

huismerk

Vriesverse
groenten
Broccolimix
Verpakking: 4 x 2,5 kg

Parijse wortelen
10642

Brusselse spruiten
Verpakking: 4 x 2,5 kg

Verpakking: 4 x 2,5 kg

10679

Rodekool met appel
10198

Verpakking: 4 x 2,5 kg

10597

Special 3

Diepvries
snacks

huismerk

Een ruim assortiment
frituursnacks, hoog van
kwaliteit tegen een
scherpe prijs.
Bitterballen
Verpakking: 100 x 20 gram

41046

Mini-kaassoufflés
Verpakking: 50 x 25 gram

41220

Mini-snacks (8 soorten)
Verpakking: 96 x 20 gram

41050

Kipsticks
Verpakking: 36 x 80 gram

4

41065

Aardappel

Spicy jacket wedges
Gekruide aardappelpartjes
met schil. Onder het knapperige
korstje proef je de zachte
smaak van aardappel.
Verpakking: 4 x 2,5 kg

11038

Sweet potato fries

Mini-aardappelgratins fine herbs

Straight churros

Frites gemaakt van zoete aardappel

Kleine gratintaartjes met fijne kruiden

Een zoete snack uit de Spaanse keuken.

met een licht kruidige smaak.

die je maaltijd een luxe en feestelijke

Het wordt gemaakt van boter, melk

Verpakking: 5 x 2,27 kg

uitstraling geven.

en bloem. Lekker met gesmolten

11029

Verpakking: 28 x 35 gram

11114

chocolade of poedersuiker.
Verpakking: 1 kg

11115

Pure & rustic fries

Sweet potato diced

Mozzarella fingers

Ambachtelijke frites met schil die

Deze zoete aardappelblokjes hebben

Een veelzijdig inzetbare snack met

eruitzien alsof je ze zelf hebt gemaakt.

een licht zoete smaak en zijn een

mozzarella. Lekker voor bij de borrel,

Heerlijk die echte aardappelsmaak!

bron van vezels. Erg smakelijk in een

als voorgerecht of als onderdeel van

Verpakking: 4 x 2,5 kg

exotische curry of met een stukje vlees.

het hoofdgerecht.

Verpakking: 5 x 2,27 kg

Verpakking: 1 kg

11117

11110

41257

Spicy sweet corn bites
Een heerlijke snack met een vulling van
maïs, paprika en gerookte jalapeñopeper.
Omhuld met een knapperig korstje.
Verpakking: 1 kg

41258

Lekker met tomaat en minimozzarellabolletjes!

vegetarisch, vegan en halal
Special 5

Aardappel
Amandelbolletjes
(voorgebakken)
Bolletjes van aardappelpuree
omhuld met een laagje
amandelschaafsel.
Verpakking: 4 x 1,5 kg

11037

Dennenappelkroketten
(voorgebakken)

Pommes williams
(licht voorgebakken)

Groenten-aardappelsnack
(voorgebakken)

Krokante aardappelkroketten in

Peervormige aardappelspecialiteit,

Balletjes gemaakt van maïs,

de vorm van dennenappeltjes.

fijn gekruid en gepaneerd.

aardappel en diverse groenten,

Leuk bijgerecht voor het kerstmenu.

Verpakking: 2 x 2,5 kg

gevuld met roomkaas en bieslook.

Verpakking: 4 x 2 kg

11089

Verpakking: 4 x 1 kg

11001

11101

Scholfilet gevuld met
zalmmousse

Vis

Scholfilet zonder huid, gevuld met
een mousse van verse en gerookte
Noorse zalm. Uitermate geschikt om
te pocheren in een steamer.
Verpakking: 40 x 100 gram
90705

Witvisrol gevuld met zalm
en gerookte forelmousse

Trio van de zee
De trio van de zee is een mooi stukje

Zalmrolletje gevuld met
forelmousse		

Witvisrolletje gevuld met een combinatie

zalm met daarop scholfilet, afgewerkt

Rolletje van gerookte zalm met

van zalm, gerookte forelfilet en groenten.

met twee grote garnalen. Voorgegaard

gerookte forelmousse, afgewerkt

Rauw product, nog te garen.

en makkelijk te regenereren.

met peterselie. Serveerklaar.

Verpakking: 50 x 90-100 gram

6

90704

Verpakking: 30 x 90-110 gram

90524

Verpakking: 12 x 20-25 gram

90700

Rundercarpaccio

Vlees

Deze rundercarpaccio is flinterdun
gesneden en ambachtelijk gemaakt
met alleen het beste rundvlees.
Verpakking: 2 x 6 x 80 gram

90834

Nu ook in tapasformaat verkrijgbaar!
Een eenpersoonsportie
bevat 20 gram vlees.
Ideaal als voorgerecht
of op een tapasplankje.

Rundercarpaccio tapasformaat
Verpakking: 20 x 5 x 20 gram
(per 5 porties verpakt)

90835

Fortuna Carpaccio biedt een divers assortiment
carpaccio’s. Vers uit de diepvries, op maat
gesneden en binnen een handomdraai op tafel!
Lekker met een frisse salade met

Geef een eigen draai aan de carpaccio door zelf

komkommer en appel.

verse ingrediënten toe te voegen. Denk aan
oude kaas, aceto balsamico en verse kruiden.

Zalmcarpaccio

Hertencarpaccio

De heerlijke Noorse zalm wordt ingevroren en

Een verrassende carpaccio gesneden van malse

vervolgens zo dun mogelijk gesneden.

hertenbiefstuk. Echt kwaliteitsvlees met een

Verpakking: 2 x 5 x 80 gram

intense wildsmaak.

90837

Verpakking: 2 x 5 x 80 gram

90836

Special 7

groenten

Ook het bijgerecht kan de ster van de tafel zijn!
Bonduelle heeft verschillende groentevarianten.
Heerlijk puur en met een lekkere bite.
Gesneden pastinaak
Verpakking: 4 x 2,5 kg

10253

Groentemix van wortel en pastinaak
Verpakking: 4 x 2,5 kg

10254

Mix van zoete aardappelen
en knolpeterselie
Verpakking: 4 x 2,5 kg

11120

Zoete aardappelen
Verpakking: 4 x 2,5 kg

8

11121

Op zoek naar een perfecte
afsluiter van het diner?

desserts

Steel de show met één van deze luxe diepvriesdesserts.

Bestellen voor 6 december 2019

Witte chocolade
cheesecake met framboos

Coupe advocaat
Coupe gevuld met een koekjesbodem

Cookie cheesecake
met caramel

Cheesecake van witte

en advocaatmousse.

Cheesecake met oreokruimels,

chocolade met een heerlijke

Verpakking: 13 x 83 gram

90786

frambozencompote.
Verpakking: 15 stuks

gedecoreerd met een mini-oreo
en caramel.
Verpakking: 18 stuks

90827

90828

Honing cheesecakebalkje

Moulleux chocolade

Appelslof

Cheesecake van mascarpone

Pure chocoladesoufflé met

Appelslof met een vulling van

en vanille met een vulling van

chocoladevulling. Je serveert dit

rozijnen en abrikoos, gedecoreerd

honing. Gedecoreerd met ganache

dessert warm en bij het aansnijden

met amandelspijs en abrikozengelei.

en chocolade.

loopt de chocolade eruit, heerlijk!

Verpakking: 12 stuks

Verpakking: 18 x 79 gram

90784

Verpakking: 30 stuks

90830

90829
Zowel warm als koud
een heerlijke traktatie.
Extra lekker met rood fruit
en een bolletje vanille-ijs!

Mascarpone amaretto

Bitterkoekjesmousse

Mascarpone met amaretto en koffie-

Een traditionele bitterkoekjes-

extract, gedecoreerd met cacao.

mousse, gedecoreerd met een

Verpakking: 32 stuks

kruim van bitterkoekjes.

90831

Verpakking: 22 x 90 gram

90785

Special 9

desserts

Sinterklaas ijstaartje
Taartje van amandelroomijs met
speculooskruimels.
Verpakking: 12 x 130 ml

90742

Sinterklaas ijstaartje
met zoetstoffen		
Verpakking: 12 x 130 ml

90743

Dit ijstaartje bevat zoetstoffen (stevia) en is
geschikt voor diabetici.

Van Gils biedt een ruim assortiment
aan originele thema-desserts voor
allerlei feestdagen.
Bestellen voor 1 november 2019

Sinterklaascoupe
Coupe gevuld met slagroommousse
en mandarijnsaus.
Verpakking: 12 x 140 ml
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90744

Luxe kerstdessert bavarois

Kersttaartje moussedessert

Kerstmuts van framboosbavarois en een framboosvulling.

Taartje van vanillemousse met kersenstukjes.

Verpakking: 16 x 130 ml

90818

Verpakking: 12 x 120 ml

90819

Luchtige mousses
& bavarois kerst
Bestellen voor 22 november 2019

Kerstcoupe bavarois
Coupe gevuld met cappuccinoen slagroombavarois.
Verpakking: 12 x 120 ml

90746

Kerstcoupe bavarois
met zoetstoffen
Verpakking: 12 x 120 ml

90747

Dit dessert bevat
zoetstoffen (stevia)
en is geschikt voor
diabetici.

Special 11

Roomijs kerst

desserts

Bestellen voor 22 november 2019
Kerststammetje roomijs
Kerststammetje van chocoladeen vanilleroomijs.
90820

Verpakking: 27 x 120 ml

Kerststammetje roomijs
met zoetstoffen
90821

Verpakking: 27 x 120 ml

Dit dessert bevat zoetstoffen (stevia) en is
geschikt voor diabetici.

Kersttaartje roomijs

Dame blanche kerstijstaart

Kerstster

Taartje van perenroomijs op een cacao-

Ronde ijstaart van vanilleroomijs

Ster van vanilleroomijs.

biscuitbodem.

met chocoladesaus.

Verpakking: 1500 ml

90751

Verpakking: 12 x 120 ml

Verpakking: 1,1 liter

99316

90621

Kerstmix roomijs		

Kerstschnitt roomijs

Kerststerren van vanilleroomijs.

Schnitt van vanilleroomijs.

Verpakking: 4 x 120 ml

90752

Verpakking: 1 liter

90826

Omelette Sibérienne ijstaart
Ronde ijstaart van vanilleroomijs
met bovenop een laag opgeklopt en
geroosterd eiwitschuim.
Verpakking: 1200 ml

18954

Deze taart blijft na de Kerst
vast in ons assortiment!

12

Kerststronk vanille-mokka

Kersttaart roomijs			

Lange kerststam van vanille-

Vierkante ijstaart van

en mokkaroomijs.

stracciatellaroomijs.

Verpakking: 1500 ml

90493

Verpakking: 1 liter

90825

IJscoupe Oud & Nieuw
Coupe gevuld met grand-marnierroomijs en een sinaasappelsaus.
Verpakking: 12 x 150 ml

90822

Oud & Nieuw
Bestellen voor 22 november 2019

Taartje Oud & Nieuw mousse
Taartje van karamelmousse.
Verpakking: 12 x 130 ml

90823

Taartje Oud & Nieuw mousse
met zoetstoffen
Verpakking: 12 x 130 ml

Per stuk verpakt!

90824

Dit dessert bevat zoetstoffen (stevia) en is
geschikt voor diabetici.

Mini-glaasjes
Deze mini-glaasjes zitten standaard in ons assortiment
en zijn tot de laatste dag uit voorraad leverbaar.

1

Verpakking: 48 x 50 ml

1. Kokosbavarois en mangosaus

2

17801

2. Banaanbavarois en chocoladesaus
3. Pistachebavarois en kersensaus

17802

3

17805

4. Cheesecakebavarois en aardbeiensaus
5. Chocoladebavarois en chocoladeschilfers

4

17803

5

17804

Special 13

desserts

Bestellen voor 8 november 2019
Sinterklaasmousse chocolade-pepernoot
Coupe gevuld met een chocolade- en pepernootmousse,
gedecoreerd met een speculooskruim en een chocoladeschildje.
Verpakking: 12 x 120 ml

90667

Bestellen voor 29 november 2019

Kerstcoupe hangop-aardbei

Coupe pannacotta-citroen

IJscoupe dame blanche

Coupe gevuld met hangopmousse en

Coupe gevuld met pannacottamousse

IJscoupe gevuld met vanille-ijs en een

aardbeiensaus, gedecoreerd met een

en een swirl van citroen, gedecoreerd

swirl van chocoladesaus, gedecoreerd

toef slagroom en een chocoladeschildje.

met groene krulletjes van witte

met chocoladekrullen.

Verpakking: 12 x 130 ml

chocolade.

Verpakking: 12 x 120 ml

90813

Verpakking: 12 x 120 ml

90815

Heerlijke coupes voor kerst!
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90816

Bestellen voor 29 november 2019
Bestellen voor 29 november 2019

Coupe mousse kaneel-mandarijn

Luxe mousse stammetje vanille-aardbei

Coupe gevuld met kaneelmousse en een saus

Stammetje van vanillemousse en aardbeiensaus,

van mandarijn, gedecoreerd met een toef slagroom

gedecoreerd met een chocoladeschildje.

en een chocoladeschildje.

Verpakking: 12 x 120 ml

Verpakking: 12 x 120 ml

90761

90759

Bestellen voor 29 november 2019

Luxe moussestammetje
caramel

IJstruffel hazelnoot-marsala
Ambachtelijke éénpersoons truffel

Oud & Nieuw coupe
perzik-mango

Stammetje van caramelmousse en

van chocolade-hazelnoot- en

Coupe gevuld met roommousse

caramelsaus, gedecoreerd met een

marsala wijn-ijs, gedecoreerd

en mangosaus, gedecoreerd met

chocoladedecoratie.

met cacao en nootjes.

perzikmousse en een chocoladester.

Verpakking: 12 x 120 ml

90817

Verpakking: 12 x 150 ml

18098

Verpakking: 12 x 120 ml

90814

Macarons chocolate mix
Chocolade macarons volgens
traditioneel Frans recept.
Verpakking: 8 x 12 x 15 gram

17811

Special 15

desserts

Dessertglaasjes chocomix (glutenvrij)
Dessertglaasjes met 3 x Belgische chocolade en
3 x Belgische chocolade-framboos.
Verpakking: 6 stuks

17810

Lekkers voor bij
de koffie of thee!

Gevuld met sinaasappelsaus!

Mini-chocolademuffins

Kerst petit fours

Chocolademuffins gevuld met een kern

Petit fours van zachte cake omhuld met een dun

van sinaasappelsaus.

laagje marsepein en gevuld met een crèmevulling

Verpakking: 120 x 15 gram

45262

in kersen- of appelsmaak.
Verpakking: 34 x 42 gram

16

90833

Voor elk
verwenmoment!

Heerlijke producten van absolute topkwaliteit en
gemaakt met de beste ingrediënten.

Kerstster chocolade-caramel
Verpakking: 2 x 110 ml

90843

Dome glace caramel-chocolade

Kerstster vanille-framboos

Verpakking: 8 x 2 x 110 ml

Verpakking: 2 x 110 ml

18956

90844

Bestellen voor 29 november 2019

Paris Brest
Traditionele Franse verwennerij op een luchtig
gebakken kransje gevuld met praline.
Verpakking: 24 x 70 gram

90832

Bolchoi ijsdessert

Le cappuccino rondo

Heerlijk ijsdessert van mascarponeroomijs op een bosvruchten-

Cappuccino- en vanillemousse op een lange vinger

biscuit, met een kern van cassisroomijs en zwarte bessensaus.

biscuit met een topping van koffiesiroop.

Verpakking: 8 x 130 ml

Verpakking: 16 x 75 gram

18682

17766

Special 17

van de
bakker
Pruimen-walnotentaart
Een zoete verleider van de allerpuurste
soort door de combinatie van krokant
gebakken zanddeeg, fruitige halve
pruimen en stukjes walnoot.
Verpakking: 2 x 20 x 130 gram

Petit crolines

Appelcarré

Luxe mini-broodjes

90 bladerdeeghapjes in drie

Het beroemde Weense gebak op z'n

75 stuks in drie varianten: een mini

varianten: gevuld met kip-kerrie,

best: royaal gevuld met amandel-

maisbolletje, een mini sesambolletje

kaas of rundvlees.

cremé, stukjes appel, rozijnen en

en een Waldkorn® puntje, gebakken

een vleugje kaneel.

met Waldkorn® Classic granenmix.

Verpakking: 90 x 22 gram

21037

Verpakking: 10 stuks

21002

Ideaal als buffetbroodje of party-hapje!
Verpakking: 75 x 30 gram

Oliebollen gevuld (vriesvers)

21084

Oliebollen gevuld met krenten,

Appelbeignets potpourri
(gefrituurd)

Roomboter gevulde koek
speculaas (bake-off)

rozijnen en stukjes appel.

Beignets gevuld met stukjes

Kleine gevulde speculaaskoeken

appel en rozijnen.

gedecoreerd met amandelschaafsel.

Verpakking: 10 x 60 gram

90696

Verpakking: 30 x 90 gram

Oliebollen naturel (vriesvers)
Verpakking: 10 x 60 gram

90697

90699

Mini-appelbeignets potpourri
(gefrituurd)
Verpakking: 50 x 55 gram
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20971

99513

Verpakking: 100 x 45 gram

90698

Pakjes- en
oudejaarsavond
kunnen beginnen!
Gevulde kleine speculaasstaven (gebakken)
Verpakking: 42 x 85 gram

99247

Gevulde speculaasstaven (gebakken)
Verpakking: 16 x 250 gram

99246

Bestellen voor 15 november 2019
Roomboter amandelstaven (ongebakken)
Verpakking: 30 x 275 gram

99455

Bestellen voor 29 november 2019

Appelbeignets (gebakken)
Verpakking: 30 x 80 gram

99243

Oliebollen appel-rozijn
(gebakken)
Verpakking: 36 x 80 gram

Mini-stolletjes (gebakken)
Verpakking: 20 x 85 gram

99244

99241
per stuk verpakt

Oliebollen naturel (gebakken)
Verpakking: 36 x 80 gram

99242

Special 19
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