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Heerlijk gebraden kipfilet. Vol van smaak,
door en door sappig en subliem van

kwaliteit.

Een cordonbleu van varkens- en
rundergehakt met een plakje ham en

kaas.

20x110 gram - Art. 17964

GEHAKT CORDON BLEUGEBRADEN KIPFILET

Ronde mild gegrilde ham met een mooi 
bruin grill laagje aan de buitenkant.

De Scharrelsalade is een maaltijdsalade 
gemaakt van aardappelen, scharrelei en 

verrijkt met uien en een frisse mayonaisesaus.

2,5 kilo - Art. 9013682,5 kilo - Art. 18858

GRILLHAMSCHARRELSALADE

Jouw partner als het gaat om onderscheidende versproducten!

PASSIE VOOR HET VAK, MOOIE PRODUCTEN EN DE KLANT. DAT IS ONS VERHAAL!

Diepvries geleverde schinkengrillers 
volgens Duits recept. Erg lekker voor op 

de barbecue.

5x6x80 gram - Art. 51334

SCHINKENGRILLERS

Een heerlijk frisse salade op basis van
tomaat en mozzarella. Lekker op een

broodje, toast of om te dippen.

1 kilo - Art. 18344

TOMAAT MOZZARELLA SALADE
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1,2 kilo - Art. 08546



DE LEKKERSTE KANT & KLARE MAALTIJDEN

JACHTSCHOTEL
Heerlijke rundvleesschotel gevuld met 
Hollandse uien, paprika en zoete 
appelstukjes in heerlijke jachtsaus.

3 kilo - Art. 19201

Online bestellen?

Dat kan via onze webshop!

Vraag jouw inloggevens aan 
bij onze medewerkers

https://palveversgroep.nl/



1 kilo - Art. 52443

GEROOKTE KIPSALADE
Eindeloos lekker waterijsje met 

frambozensmaak. Pure nostalgie voor 
velen.

10x(10x65ml) - Art. 72736

FRAMBOLOLLY’S
Ambachtelijke schepsalade met grof gesneden-

gerookte kip in romige saus. Een absolute
onderscheidende topper.

Gegaarde kipsaté is gemarineerd vlees gestoken 
op een spies. Heerlijk mals met een volle smaak. 

Het product wordt diepvries geleverd.

Heerlijke voorgebraden kipfilet diepvries 
geleverd. Erg handig voor door de 

salades of bij een buffet.

2,5 kilo - Art. 191412 kilo - Art. 52408

KIPSPIES GAAR 80 GRAMGEBRADEN KIPFILET 100 GRAM
Deze gegaarde kipreepjes zijn botermals en 
bijzonder makkelijk in gebruik. De reepjes 

worden diepvries geleverd.

10 kilo - Art. 52014

KIPREEPJES GAAR



  KIJK VOOR MEER INSPIRATIE, CONCEPTEN EN RECEPTEN OP: PALVEVERSGROEP.NL

DE ITALIAANSE VLEESWAREN VAN LEVONI VERKOPEN?
Wat zijn jouw voordelen?

Jouw klanten komen vaker terug in de winkel
Jouw klanten zullen meer producten meenemen

De gemiddelde besteding in jouw winkel gaat omhoog

Ons verkoopteam helpt jou met de introductie van dit assortiment!

Deze prijswinnende mortadella is gemaakt van
zeer fijn gehakt en gegaard varkensvlees. De
mortadella is voorzien van hele stukken: lard,

pistache en zwarte peper.

De bijzondere platte vorm, typische milde smaak 
met een grove tekening van spek maken deze 

salami een ware delicatesse

5 kilo - Art. 047181,8 kilo - Art. 04723

MORTADELLASPIANATA ROMANA

 Minimaal 18 maanden gerijpt. Zoet, hartig en 
sappig met een diepe persistentie. Rijk aan 

aroma’s van mout en gedroogd fruit

7 kilo - Art. 04700

PARMAHAM DON ROMEO



PRODUCT IN THE SPOTLIGHT

Kruidenmix van pittige specerijen, 
kruiden en zout.

 700 gram - Art. 25810

SPICEMIX TEX MEX

RECEPT: MEXICAANSE BURGER

Ingrediënten
1 kilo   rundergehakt
35 gram  Spicemix Tex Mex van Verstegen  (25810)
60 gram  kidneybonen    (19454)
60 gram  maïs    (19343) 
40 gram  fijngesneden rode ui  (14008)
2 gram  fijngesneden verse peterselie (58323)

Voorbereiding door de slager
1. Meng de kruiden door het rundergehakt. 
2. Meng daarna de rest van de ingrediënten door het gehakt. 
3. Portioneer de burgers zodat ze 150 gram zijn en stempel ze 
met een hamburgerpers.
4. Leg ze in de toonbank.

Bereiding op de barbecue door de consument
1. Verwarm de barbecue tot 200°C en richt deze direct in. Gebruik 
bij een kamado zoals de Yakiniku een de Teppanyaki plaat.
2. Smeer de plaat in met een klein beetje olie. Gril de 
hamburgers rondom mooi gaar tot een kerntemperatuur van 
50-52°C is bereikt (ca. 3 minuten per kant).
3. Serveer tussen een broodje met wat sla en topping naar keuze.

Palvé versgroep Heerhugowaard 
Galileistraat 75, 1704 SE Heerhugowaard

Telefoon 072 - 540 5533

verkoop.heerhugowaard@palveversgroep.nl

Palvé versgroep Leeuwarden  
Icarusweg 5, 8938 AX Leeuwarden 

Telefoon 058 - 288 4944

verkoop.leeuwarden@palveversgroep.nl

palveversgroep.nl

Salades
& Sauzen

Vlees & Vis

Kruidenierswaren

AGF

Kaas - Zuivel -
Eieren

Non-food

Brood &
Banket

Maaltijden &
Componenten

Vleeswaren
& Delicatessen

Prijswijzigingen, typefouten
of uitverkocht onder voorbehoud.

Acties alleen geldig bij uitlevering 
in desbetreffende weken.           

 Bestelproduct.


