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VOORWOORD

Nederland is toe aan een feestje, de 
coronapandemie heeft er flink ingehakt, 
maar gelukkig zijn we eindelijk van het 

slot af. We verwachten dan ook dat de con-
sument met de Paasdagen gaat uitpakken en 
massaal familie en vrienden gaat uitnodigen 
om samen het Paasfeest te vieren. 

Als Nederland feest viert, dan wordt er gegeten. 
Wordt er met Kerst vaak luxe gedineerd, dan 
ligt het accent bij de Pasen meer op een uitge-
breide brunch, wat logisch is bij een feest dat 
gekenmerkt wordt door eieren.

In deze Infood ligt de focus daarom op brood-
jes en de lekkere, onderscheidende en mooie 
producten om deze broodjes mee te beleggen. 
Naast de echte klassiekers komen er in deze 
Infood ook nieuwe producten naar voren die een 
heerlijke toevoeging zijn waarbij ook gedacht is 
aan gezond en vegetarisch. Denk bijvoorbeeld 

aan de zeebanaan, die we gebruikt hebben in 
het Surf & Turf recept. Deze zeegroente met 
een kruidige, zilte smaak is perfect om broodjes 
en salades een verrassende twist te geven.

Naast broodjes met allerlei vleeswaren en 
ander beleg, biedt dit magazine een verschei-
denheid aan hartige en zoete producten die 
van de brunch een echt succes maken. Zo is 
een middagje tafelen makkelijk geregeld!

Wij wensen jou, je familie en vrienden een mooi 
en smakelijk Paasfeest.

Groet,

Team Palvé versgroep

De lente, de dagen worden langer, de wereld kleurt  
en kalfjes en lammetjes springen door de wei.  
De temperaturen worden weer behaaglijk zodat we meer 
tijd in de buitenlucht doorbrengen. Tijdens de lente is er 
één feest dat centraal staat: Pasen. 
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VLEESWAREN & BROOD
Nederland is van oudsher een echt vleeswarenland. De lekkerste vleeswaren 
vindt de consument uiteraard bij u als versspecialist. Profileer uzelf daarom als 
kenner en wijs uw klant op de vele toepassingsmogelijkheden. Maar natuurlijk 
lenen vleeswaren zich buitengewoon goed voor allerhande variaties met brood.

SPECIALITEIT
PaasPaas

SPECIALITEIT
PaasPaas

Mini pain  
d’Ardenne
6 x 100 gram

Mini pain  
d’Ardenne  
Provencaal
51655
6 x 100 gram

Zeeuws gebraad
72246
ca. 2.200 gram

Saltufo
04832
6 x 80 gram
Ook verkrijgbaar: Saltufo fijn gesneden

Kip aan ‘t spit
32852
ca. 2.100 gram
100% Kipfilet, gemarineerd in een  
heerlijke kruidenpekel en gebraden  
in een echte grilloven.

Leverworst
60265
250 gram
Een heerlijke leverworst naar eigen recept, gemaakt van 
verantwoord gehouden varkens. 5



Benodigdheden
• 3 lange plakken sandwich brood
• 1 liter vloeibaar ei
• 6 plakjes Kipfilet BBQ Smokey Australian  

op maat gesneden
• slamix
• kerriemayonaise
• cress
• bosui gesneden

Bereidingswijze
• Bak een omelet van het vloeibare ei,  

niet dichtklappen. 
• Laat de omelet afkoelen en snijd op maat met 

het sandwichbrood.
• Smeer de 3 plakken in met de kerriemayonaise.
• Beleg 2 plakken met de slamix en bewaar de  

3e plak voor de bovenkant.
• Leg bovenop de slamix de omelet  

(op maat gesneden).
• Plaats de 2e plak op de omelet en beleg weer met 

slamix en plakken kipfilet.
• Plaats de 3e plak erbovenop (met de droge kant 

naar boven).
• Besmeer de plak met weinig kerriemayonaise en 

garneer af met bosui en wat cress naar keuze. 
• Snijd hiervan mooie sandwiches. 

Paas
sandwich

SPECIALITEIT
PaasPaas

SPECIALITEIT
PaasPaas

Kipfilet  
Austr. Smokey  
BBQ
ca. 1.700 gram
Kipfilet met een smakelijke  
barbecuecoating en een subtiel rookaroma.

Gegrilde  
Honing  
Beenham
72274
half - ca. 2.500 gram

Truffelsalami
04055
ca. 1.700 gram
Mild gerookte salami met zomertruffels.

Gebraden  
gehakt met ei
08477
ca. 1.500 gram
Handgeslagen gehakt, gevuld met een ei.  
Hard afgebakken en met een heerlijk bakrandje.6



SPECIALITEIT
PaasPaas

Paashaas 
figuurboterhamworst
07169
ca. 850 gram

Kipfilet peppersweets
08531
ca. 2.000 gram

Roasted Porc rib
18811
‘t Oude Ambacht - ca. 2.500 gram

Grillworst  
met jalapeno  
peper en cheddar
24538
ca. 1.200 gram

Salami puur rund
103176
ca. 2.000 gram

Filet d’Anvers
ca. 2.100 gram

Runderham
04853
ca. 2.000 gram
Heerlijk sappig en super mager.

Pepino Salami

ca. 1.800 gram
Een echte delicatesse. Vervaardigd uit  
eerste kwaliteit kalkoen- en varkensvlees.  
Afgestopt in een honingraatdarm. 7



SPECIALITEIT
PaasPaas

SPECIALITEIT
PaasPaas

Aoste noisetier
06135
ca. 2.400 gram
Heerlijke zachte Franse salami met knapperige hazelnoten.

Dubbel ei rollade
08505
ca. 3.000 gram

Lente  
beenham  
met bieslook  
en lente uitjes
05014
ca. 5.500 gram
Heerlijke krokant gebakken beenham  
met een frisse kruiding van bieslook en lente-uitjes.

Italiaanse  
voorjaarsrollade
50427
ca. 2.000 gram
Krokant gebakken varkensrollade  
verrijkt met een heerlijk Italiaans kruidenmengsel.

Saltufo Gold
04892
6 x 90 gram

Jambon  
d’Ardenne
05300
‘t Oude Ambacht - ca. 4.000 gram

Filet  
d’Ardenne
05161
ca. 2.300 gram

Grillham zonder zwoerd
383111
ca. 3.000 gram8



SPECIALITEIT
PaasPaas

Gerookte  
Zuid- 
Amerikaanse  
Rib eye
72276
ca. 1.200 gram
Op beukenhout gerookt en langdurig gerijpte  
Zuid-Amerikaanse Rib Eye.

Kip in aspic
ca. 1.900 gram

Kip met  
vergeten  
groenten
ca. 2.000 gram
Heerlijke gebraden kip met een  
kleurrijke mix van vergeten groenten.

Kip  
zongedroogde  
tomaat & olijf
08495
ca. 2.000 gram
Heerlijke kipfilet met een mediterraans  
kruidenpalet, groene olijven en zongedroogde tomaten.

100% Kippen-
cervelaatworst  
met peper
50428
ca. 1.500 gram
Ook verkrijgbaar: naturel

Schouderham vierkant
05307
ca. 4.500 gram

Gehaktbrood XXL
51248
ca. 2.250 gram

Groenten in  
aspic met ei
50366
ca. 1.900 gram 9



Benodigdheden
• 1.000 gram rundertartaar
• 250 gram Tartaarsaus (1003526)
• 150 gram Bistro Kruidenolie Truffel (1003511)
• 50 gram Paprika Vloeibaar
• Parmezaanse kaasvlokken

Bereidingswijze
• Draai het tartaarvlees door de 3 mm plaat.
• Meng hier de Tartaarsaus, Bistro Kruidenolie 

Truffel en de Paprika Vloeibaar door. 
• Maak af met de Parmezaanse kaasvlokken, deze 
•  kunnen erdoor gemengd worden.

Serveertip
Lekker op een knapperig stokbroodje.

Tartaar  
truffel spread

Klosterschinken
52034
half ca. 1.350 gram

Edeltruthahnburst
ca. 2.500 gram

Kipfilet 
met tuinkruiden
120919
‘t Oude Ambacht - ca. 1.600 gram

Streaky Bacon
50687
ca. 500 gram10



Filet americain
08437
‘t Oude Ambacht - bak á 1.000 gram
Ook verkrijgbaar: diepvries

Kalfsfilet met uitjes
15202
bak á 1.000 gram

Rosbief peper
08453
ca. 2.000 gram
Ook verkrijgbaar: Rosbief naturel

Kalfsfricandeau
08714
ca. 2.000 gram

Gandaham peper
half ca. 2.200 gram

Gandaham  
naturel
half blok á 2.200 gram

Katenspek
72414
‘t Oude Ambacht - ca. 1.750 gram

Palingworst
07160
‘t Oude Ambacht - 850 gram 11
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PATÉ, SALADES & BROOD
Paté en salades kennen veel verschillende toepassingsmogelijkheden. 
Heerlijk als onderdeel van een (voor)gerecht, amuse, op een toastje en 
natuurlijk op brood.

SPECIALITEIT
PaasPaas

SPECIALITEIT
PaasPaas

Tomaat  
mozzarella salade
18344
bak á 1.000 gram

Paaspaté met  
kalkoen, perzik  
en cava

La Cabane schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar: XXL schaal á 4.700 gram   
La Cabane schaal á 2.000 gram

Ei Peppadewsalade
51843
bak á 850 gram
Ook verkrijgbaar: Kip bacon salade

Paaspaté,  
grove paté  
met peren
52546
Le Beau plateau á 2.100 gram
Ook verkrijgbaar:  
Senses terrine á 2.800 gram   
Ovaal bord á 14 kg

Scharreleisalade
18858
emmer á 2.500 gram

Rundvleessalade  
fijn
18586
Königshof - emmer á 5.000 gram 13



Benodigdheden
• 4 stuks doorgesneden Triangels
• 12 plakken salami ’t Oude Ambacht
• 12 plakken brie
• honing
• walnoten
• roomkaas
• cress (soort naar keuze)
• veldsla

Bereidingswijze
• Besmeer de Triangels royaal met de roomkaas.
• Beleg de onderkant van de Triangel met de 

veldsla.
• Leg de plakken salami erop en plaats wat cress 

erop.
• Leg de plakken brie erop, besprenkel met honing 

en garneer af met de walnoten en cress.

Broodje  
Mix & Match

Oude kaassalade
52444
Königshof - bak á 1.000 gram
Heerlijke salade van geraspte oude kaas in romige saus.

Gerookte  
kipsalade
52443
Königshof - bak á 1.000 gram
Rijk gevulde salade van gerookte kip in romige saus.

Komkommer- 
salade
18734
Königshof - bak á 1.000 gram
Een heerlijke frisse salade van  
komkommer, selderij en dille in een romige saus.

Beenhamsalade
Königshof - bak á 1.000 gram
Bourgondische salade met afgebakken  
beenham met een vleugje tabasco in een zoet sausje.14



SPECIALITEIT
PaasPaas

Paté cranberry & gin
51404
150 gram

Taart van  
3 paaspaté’s
taartvorm á 2.400 gram
Variatie van 3 verschillende  
Paaspatés. Kalkoen-ananas paté,  
Jardinère paté en Honing paté

Pate met  
zongedroogde  
tomaten, mozzarella,  
groene olijven en  
oregano
La Cabane - schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar: XXL schaal á 4.700 gram   
La Cabane schaal á 2.000 gram

Paté van lam  
en rozemarijn
La Cabane schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar: XXL schaal á 4.700 gram   
La Cabane schaal á 2.000 gram

Paté van lam met  
kweeperen en vijgen
La Cabane á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar: XXL schaal á 4.700 gram   
La Cabane schaal á 2.000 gram

Paté met peren  
en honing
La Cabane - schaal á 2.600 gram
Ook verkrijgbaar: La Cabane schaal á 2.000 gram

Ei gerookte  
zalmsalade
bak á 1.000 gram

Ei vruchten  
advocaat
bak á 1.000 gram
Ambachtelijke schepsalade  
met ei, vruchten en advocaat. 15



Breydelhamsalade
18648
bak á 1.000 gram
Ook verkrijgbaar: Twents kruidentuintje  
rauwkostsalade - bak á 2.500 gram

Eiersalade
18033
bak á 1.000 gram

Krabsalade
18726
Königshof - bak á 1.000 gram

Lente salade
bak á 1.000 gram

Gevuld eitje  
salade
20338
bak á 1.000 gram

Meloen salade
bak á 1.000 gram
Ook verkrijgbaar: Ananas salade

Zomersalade
bak á 1.000 gram

Zalmsalade
18220
emmer á 2.500 gram16



Rundvleessalade  
select
18190
emmer á 5.000 gram
Ook verkrijgbaar: Rundvleessalade superieur

Huzarensalade
72305
Königshof - emmer á 5.000 gram

Duitse  
piepersalade
18135
emmer á 5.000 gram

Kartoffelsalade  
met spek
18724
Königshof - emmer á 3.000 gram

Pasta  
Kip pesto
18575
bak á 2.500 gram
Fris en kruidig van smaak.  
Bestaande uit o.a. gemarineerde  
kip, penne rigate, courgette, ui en prei.

Penne rigate  
witte kaas & prei
bak á 1.500 gram

Mac’n cheese  
nudelsalat
bak á 1.000 gram
Heerlijke combinatie van  
witte kaas, groene en zwarte olijven.  
Aangevuld met prei en paprika.

Witte kaassalade
12432
bak á 1.500 gram 17



18



BUITENLANDSE 
SPECIALITEITEN & BROOD
Wat van ver komt is lekker! Ieder land kent zo zijn eigen specialiteiten en elke 
specialiteit heeft zo zijn eigen kenmerkende productieproces. En dat proef je! 
Grijp deze feestelijke periode aan om uw klanten te inspireren met smakelijke 
creaties, bijvoorbeeld op brood.

Jamon  
Iberico de  
cebo de campo
24 maanden - half blok - ca. 2.200 gram
Ook verkrijgbaar: 24 maanden - gesneden pakje á 80 gram

Bresaola  
Italiana
51348
Levoni - ca. 1.000 gram

Mortadelle oro small
04728
Levoni - ca. 2.500 gram

Jambon  
de Bayonne
800800
heel - ca. 6.000 gram
Ook verkrijgbaar: half - ca. 2.200 gram

Rosette
ca. 1.400 gram

Coppa  
Arrosto
04737
Levoni - ca. 2.500 gram 19



Benodigdheden
• 1 opengesneden bagel
• aspergesalade
• 3 halve plakjes gedroogde Torreon ham
• groene asperges geblancheerd en in stukjes
• halve plakken gekookt ei
• cress

Bereidingswijze
• Hol de bagel een beetje uit en vul rondom met de 

aspergesalade.
• Leg bovenop de aspergesalade de halve plakjes 

gedroogde ham.
• Garneer af met de gehalveerde plakjes ei,  

de asperges en de cress.

Broodje 
aspergesalade 
met gedroogde 
Torreon ham

Fisan cebo  
schouderham
63154
zonder been - ca. 2.700 gram

Parmaham 1/4
50188
Levoni - ca. 1.800 gram

Prosciutto  
San Danielle
50287
Levoni - zonder been -  
zonder zwoerd - ca. 5.000 gram

Prosciutto di parma pelatello
zonder been - ca. 5.500 gram20



Prosciutto  
Crudo
52041
blok - ca. 2.000 gram

Parmaham
04713
Levoni - heel ca. 6.500 gram

Salami sopressa  
veneta
04709
Levoni - ca. 4.000 gram

Salami spianata  
romana
04723
Levoni - ca. 1.800 gram
Ook verkrijgbaar: half ca. 1.000 gram

Lo Speziale
50027
Levoni - doos 12 x 300 gram

Salami finocchiona
04696
Levoni - ca. 3.800 gram

Chistorra oreada
doos á 12 x 200 gram

Pancetta  
coppa sgrassata
04756
Levoni - ca. 3.000 gram 21



Chorizi pamplona
72388
ca. 1.800 gram

Chorizo cular
72294
ca. 1.800 gram

Prosciutto  
di parma disrustico
ca. 7.500 gram

Prosciutto 
di Parma Bagni
04651
Levoni - zonder been - ca. 1.000 gram

Serranoham
05091
El Pozo - blok - ca. 2.000 gram
Ook verkrijgbaar: heel - zonder been

Serranoham
66524
blok - ca. 2.500 gram

Serrano  
Don Raimundo
blok zonder zwoerd - half - ca. 2.500 gram

Serrano  
Mastro
heel - zonder been - 12 maanden - ca. 5.000 gram22



Il Gentile del Ducato
51078
Levoni - ca. 1.100 gram

Mortadella Tartufo
51901
Levoni - ca. 3.500 gram

Turon fuet  
extra
50496
doos 20 x 150 gram

Saucisson sec  
le Montagnard
12 x 250 gram

Saucisson  
sec picaloste
800815
50 x 40 gram

Auvernou mini sticks
10 x 10 gram

Cacciatore fine grain
04695
Levoni - 12 x 200 gram

Levonetto Milano
04580
Levoni - 12 x 250 gram
Ook verkijgbaar: Amabile en Rustico 23
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We hebben Pierre Wind weten te strikken om een paar 
inspirerende Paasbroodjes te maken. Het resultaat mag er 
zijn en tonen we op de pagina hiernaast. Wil je meer weten 
over deze recepten, scan dan onderstaande QR-code,  
kijk op onze website of neem contact met ons op.

PAASINSPIRATIE

Rijkelijk gevuld Paasbrood
Puro amore Romano 
(Romeinse Liefde)

25
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HAPPEN VAN DE PLANK 
& BROOD
Varieer en inspireer met ons ruime assortiment vol lekkere hapjes. Voor ieder 
wat wils en voor iedere gelegenheid. Denk ook eens aan de variaties die er met 
deze producten te maken zijn met brood.

SPECIALITEIT
PaasPaas

Bahier  
Ganzenrillette
10913
bakje á 1.000 gram

Sweet pepper  
tapenade
18159
bak á 1.000 gram

Bruschetta  
tomaat & zwarte olijf
25081
bak á 1.000 gram

Tomatentapenade
18153
bak á 1.000 gram

Flower cuppys
22542
consument doos 12 x 16 stuks

Mosselschelp  
natuur
doos á 84 stuks 27



Benodigdheden
• 6 Vikingbroden
• 15 plakken kipfilet ’t Oude Ambacht
• 100 gram rucola
• 2 tomaten in schijfjes
• 3 gekookte eieren in schijfjes
• 10 plakjes Streaky Bacon
• Andalousesaus
• 4 Gunshape satéstokje 18 cm
• cress naar keuze

Bereidingswijze
• Smeer 5 Vikingbroden in met Andalousesaus.
• Smeer het 6e Vikingbrood in aan de onderkant en 

leg apart.
• Beleg 5 broden met rucola.
• Leg hierover 3 plakjes Kipfilet.
• Leg hierop 2 plakjes spek en 5 schijfjes ei.
• Leg hierop 4 plakjes tomaat.
• Leg de broden op elkaar met een droge kant 

bovenop.
• Leg het 6e Vikingbrood met de besmeerde kant 

bovenop de andere broden.
• Steek op 4 parten een Gunshape satéstok.
• Snijd het brood nu in 4 gelijke parten.
• Presenteer de parten als 4 porties.

Stoere Viking 
sandwich

Toscaanse  
tapenade
18151
bak á 1.000 gram

Tomaten bruschetta
bak á 1.000 gram

Groene pesto
18148N
bak á 1.000 gram

Summerkiss Tomatoes
18431
bak á 1.000 gram28



Plukbrood langwerpig
901137
doos á 20 x 210 gram

Kruidencréme
bak á 750 gram

Groene knoflookolijven
18427
bak á 1.000 gram

Gemengde olijven  
met paprika
18428
bak á 1.000 gram

Zoete peper gevuld  
met kruidenroomkaas
72819
bak á 1.000 gram

Mini cocktail  
assortiment
doos á 48 stuks (4 x 12)

Veggie cups  
assortiment
doos á 96 stuks (4 x 24)

Zakouski
doos á 96 stuks 29



Steamed buns
51896
doos á 28 x 40 gram
Steamed buns zijn heerlijke zelf te vullen gestoomde 
broodjes. Laat je fantasie de vrije loop en vul met je eigen 
creatie. Verkrijgbaar in: rood, zwart, geel, oranje en wit.

Marcaboules  
pur porc
12082
500 gram

100% kip mini’s
04011
500 gram

Droge worst  
met cheddar  
en jalapeno
150 gram per stuk

Droge worst met  
Parmezaanse kaas  
en salie
50815
150 gram per stuk

Droge worst  
met truffel
60204
150 gram per stuk

Bali cocktailsate
120582
3 x 450 gram

Barneveldse  
kipballetjes
18827
schaal á 2.000 gram30



Indische balletjes
10591
bak á 2.000 gram

Sateballetjes
10554
bak á 2.000 gram

Brie neutre  
60%+
26480
ca. 3.000 gram

Brie roitelet
26417
heel 3.000 gram

Folie kaasblokjes  
6 mm
72299
zak á 2.000 gram

Hotelblok oud
26445
blok ca. 3.500 gram

Spekkoek  
original
17053
doos 4 stuks á 570 gram

Spekkoek  
chocolade
51619
doos  4 stuks á 570 gram
Ook verkrijgbaar: banaan en pandan 31
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LEKKER TAFELEN  
& BROOD
Met een combinatie van bijzondere gerechten, een mooi gedekte tafel 
én goed gezelschap, wordt ieder etentje bijzonder. Met deze selectie van 
maaltijdcomponenten heeft u voor iedere “thuiskok” wat wils in de toonbank. 
En ook met deze producten kunt u uitstekend variëren met brood.

Gevogelte-
fond
04979
doos á 6 x 350 ml
Ook verkrijgbaar: groentefond, kalfsfond, lamsfond, 
runderfond, visfond, wildfond

Kippenragout
18018
schaal á 2.500 gram

Vol-au-vent  
pasteitje 8 cm
22512
doos á 72 stuks
Ook verkrijgbaar: pasteibakjes 7 cm consumentendoos (12 x 
4 stuks)

Tartelette feuilletee  
(quiche 7 cm)
22479
doos á 90 stuks
Ook verkrijgbaar: doos á 180 stuks

New Zealand  
traditional pie  
Saté ajam pedis
doos á 12 x 180 gram
Ook verkrijgbaar:  Spicy Lamb

New Zealand  
traditional pie  
Stewed beef
doos á 12 x 180 gram 33



Benodigdheden
• 500 gram kippendijen zonder been
• 17 gram Kipkruiden Japanse Stijl (1000776)
• 10-15 plakken rookspek
• 200 gram Oosterse wokgroenten
• 200 gram Peking-stijl saus (1003548)
• optioneel 100-200 gram extra saus om de cake 

mee af te lakken

Bereidingswijze
• Kruid de kip met de Kipkruiden Japanse Stijl. 
• Blancheer de wokgroenten en laat deze even 

goed uitlekken.
• Om het cakeblik te bekleden, pas je de plakken 

rookspek en leg je deze dwars in het blik.
• De uiteinden mogen over de rand vallen zodat je 

deze dicht kan vouwen na het vullen.
• Verdeel de helft van de gekruide kippendijen op 

de bodem van het cakeblik.
• Meng daarna de wokgroenten met de Peking-

stijl saus en verdeel dit over de eerste laag 
kippendijen.

• Leg hier de laatste laag kippendijen op en vouw 
het spek dicht.

• Plaats de cake in een voorverwarmde oven op 
150˚C gedurende 60 minuten.

• Giet na het bakken het overtollige vocht uit het 
cakeblik en laat hem afkoelen.

• Haal daarna de kippendijen cake uit het blik en 
lak hem af met de Peking-stijl saus.

Tip
De cake is voor 4-6 personen, maar kan ook goed 
in plakken verkocht worden.

Kippendijen  
cake

Aioli
18040
bak á 1.000 gram

Truffelmayonaise
18043
bak á 1.000 gram

Vitello Tonatosaus
18512
bak á 1.000 gram

Sesam sojasaus
bak á 1.000 gram34



Quichebodem 8,5 cm
22494
doos á 48 stuks
Ook verkrijgbaar: Quichebodem 11 cm,  
quichebodem 18 cm

Saucijzenhuls
24941
doos á 60 x 35 gram
Ook verkrijgbaar: Mini saucijzenhuls doos 120 x 17 gram

Garnalen spies
51979
doos 10 x 80 gram

Warm gerookte  
zalmmoot
901293
zak á 200 gram

Black  
Tiger garnalen
51590
zak á 1.000 gram

Tonijn op water
30225
zak á 1.400 gram

Krab chunks
30233
ca. 1.000 gram

Yoghurt bieslooksaus
18656
emmer á 3.000 gram 35



Frankfurter  
knakworst
72413
t Oude Ambacht - doos 4 x (20 x 40 gram)

Chipolata  
worstjes
72017
pak á 1.000 gram

Mini hamburger  
rund
17763
doos á 140 x 25 gram

Mini slavink
72190
1* beter leven - doos á 140x 25 gram

Mini gehakt  
cordon-bleu
17767
1* beter leven - doos á 75x 40 gram

Mini biefstukspies
901133
doos á 72 x 30 gram

Mini  
gourmetworst
52046
doos á 100 x 30 gram

Mini kipspies  
zontomaat
15136
doos á 72 x 30 gram36



Mini globe spies
17714
doos á 72 x 35 gram

Mini kip hawai
17502
doos 72 x 30 gram

Mini kip Piri Piri
17341
doos 72 x 30 gram

Mini kipsate
17504
doos 144 x 20 gram

Mini varkenssate
17700
doos 144 x 20 gram

Mini kipshaslick
17509
doos 72 x 30 gram

Mini varkensshaslick
72358
doos 72 x 30 gram

Mini vinkenspies
17715
doos á 72 x 25 gram 37



Benodigdheden
• 2 sneden Waldkorn Oergranen, dikke plakken
• Roomkaas met bieslook
• radijzen in plakjes
• bosui gesneden
• wortel julienne
• Bayonne ham
• veldsla
• cress
• mosterd-dille dressing

Bereidingswijze
• Smeer de sneden brood royaal in met de 

Roomkaas met bieslook.
• Beleg met de julienne wortel en de veldsla.
• Plaats hierop de plakken Bayonne ham.
• Besprenkel met mosterd-dille dressing.
• Garneer af met de bosui, de radijs en de cress.
• Plaats de 2 sneden half op elkaar.

Shock!

Roomkaas  
met bieslook
26439
Königshof - bak á 1.000 gram

Geitenboter
6 x 250 gram

Pomodoriboter
6 x 300 gram
Ook verkrijgbaar: Pestoboter

Kruidenboter
26614
Königshof - 3 x 1.000 gram
Ook verkrijgbaar: 6 x 500 gram38



SPECIALITEIT
PaasPaas

Kruidenboter paashaasjes
26111
3 x 90 gram
Op zwarte tray met transparant deksel. Ook verkrijgbaar: 
Roomboter paashaasjes op zwarte tray met transparant deksel

Kruidenboter cups
26610
Königshof - doos 60 x 10 gram

Kruidenboter rozetjes
26081
doos á 1.000 gram
Ook verkrijgbaar: Roomboter rozetjes

Kruidenkuipje met echte boter
26611
6 x 80 gram

Trioboter rozetten  
(kruidenboter, pestoboter  
en pomodoriboter)
26182
3 x 120 gram

Plukbrood wit
17157
doos á 8 x 360 gram
Ook verkrijgbaar: Plukbrood bruin

Pitah 7 cm
312371
doos á 115 x 30 gram

Falafel
19059
bak á 2.000 gram 39



Mini kriel
2.000 gram

Fijne kriel
2.000 gram

Aardappel  
schijfjes
14031
2.000 gram

Aardappel- 
partjes met  
rozemarijn
2.000 gram

Wedges  
in olie
13813
2.000 gram

Aardappel- 
gratin
2.000 gram

Aardappel- 
puree
2.000 gram

Broccoli- 
roosjes
19341
2.500 gram40



Knoflook- 
blokjes
19487
250 gram
Ook verkrijgbaar:  
Ajuinblokjes

Lente ajuin
51481
250 gram

Gember
51928
250 gram

Chili rood  
kubus
51933
250 gram

Sweet life  
mix
51222
1.000 gram

Thaise  
kruidenmix
51932
250 gram
Ook verkrijgbaar:  
Tartaar kruidenmix,  
Mix salsa Mexicana

Dille
13866
bosje
Ook verkrijgbaar:  
Peterselie, Bieslook, 
Dragon, Rozemarijn

Basilicum
19394
250 gram
Ook verkrijgbaar:  
Oregano, Koriander,  
8-kruidenmix 41



Paprika- 
reepjes,  
groen, geel, 
rood
19396
2.500 gram

Avocado,  
half
25311
1.000 gram

Edamame  
Muki
19491
zak á 2.500 gram

Mexico mix
19050
zak á 2.500 gram
Ook verkrijgbaar:  
China mix

Kidney- 
bonen
19454
zak á 2.500 gram

Rauwkost  
kikkererwten  
salade
52327
1.000 gram

Rauwkost  
Mediterranee
13954
1.000 gram
Ook verkrijgbaar:  
Rauwkost Holland,  
rauwkost Mexico,  
rauwkost Festival

Witte rijst  
precooked
51893
2.500 gram42



Vegane Chipotle mayo
bak á 500 gram

Vegane  
Guacamole mayo
bak á 500 gram

Cheddar geraspt
854450
ca. 1.000 gram

Geraspte  
kaas jong belegen
854454
zak á 2.000 gram

Manchego  
3 maanden gerijpt
179127
250 gram

Mozzarella staaf
72775
1.000 gram

Grana padano  
snippers
73995
500 gram

Carpaccio kaas  
schilfers
26447
bakje á 400 gram 43



Benodigdheden
• 2 doorgesneden Focaccia broodjes
• Hoemoes Ras El Hanout
• 8 plakjes Mozzarella
• rode kool, rauw en fijn gesneden
• 8 blaadjes roodlof
• walnoten
• 10 plakjes komkommer dun gesneden
• vencress

Bereidingswijze
• Besmeer de onderkant van de Focaccia broodjes 

rijkelijk met de Hoemoes.
• Smeer de bovenkant licht in met de Hoemoes.
• Beleg de onderkanten met de blaadjes roodlof.
• Plaats hierop de mozzarella dakpansgewijs.
• Leg in het midden een fijngesneden streep  

rode kool.
• Beleg met de plakjes komkommer en garneer af 

met de walnoten en de vencress.
• Plaats de bovenkant van het broodje er  

schuin op.

Veggie 
broodje

Hoemoes
19037
bak á 1.500 gram

Baba Anoesch
19035
bak á 1.500 gram

Atelier de Jardin  
paprika, feta en  
zongedroogde  
tomaat
51427
ca. 1.250 gram

Atelier du Jardin  
rode biet, appel  
en rozijn
51428
ca. 1.200 gram44



Benodigdheden
• 2 dikke plakken mooi brood
• 8 plakken Superanoham Grega
• tonijnmayonaise in spuitzak
• 8 gebakken scampi’s
• frisée sla
• zeebanaan
• vencress

Bereidingswijze
• Snijd het brood doormidden en besmeer met wat 

tonijnmayonaise.
• Beleg met de frisée sla en plaats hierop de 

plakken Superano ham, in een roosje.
• Plaats in elk plakje een scampi.
• Garneer af met toefjes tonijnmayonaise, stukjes 

zeebanaan en iets cress.

Surf & Turf

Hoemoes  
Kerrie
800983
bak á 1.500 gram

Hoemoes  
Rode biet
800987
bak á 1.500 gram

Muhammarra
19023
bak á 1.500 gram

Mini  
vegetarische saté
901305
doos á 72 x 40 stuks 45
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Benodigdheden
• 400 gram aardbeien, gehalveerd
• 200 garm farmbozen
• 200 gram bramen
• 150 gram rode besjes
• 150 gram bosbessen
• 200 gram kersen, zonder pit, uit pot
• 700 gram Bonfait Schepconfiture rote grutze

Rote grutze 
dessert

Rote grutze
18202
emmer á 2.400 gram

Halfvolle kwark  
vanille
901309
emmer á 3.000 gram

Halfvolle  
vruchtenkwark  
aardbei
901306
emmer á 3.000 gram
Ook verkrijgbaar: bosvruchten

Halfvolle kwark  
stracciatella
901308
emmer á 3.000 gram 47



LEKKERE DRANKEN
Bij lekker eten hoort een lekker drankje. Of het nu voor een 
gezellige borrel, een picknick of een feestelijk diner is, hier treft 
u een selectie van heerlijke wijnen, aperitieven en zelfs aan een 
alcoholvrije versnapering hebben we gedacht. 

Jus d’orange
183356
tray 6 x 750 ml
Ook verkrijgbaar: tray 15 x 200 ml

Appel, peer en gember sap
52384
tray 6 x 750 ml

Biologisch appel  
rode bietensap
52298
tray 15 x 200 ml
Ook verkrijgbaar: Biologisch groentemix

Biologisch wortel  
sinaasappelsap
52299
tray 15 x 200 ml
Ook verkrijgbaar: Biologisch tomatensap,  
biologisch appel rabarbersap

Baladin Ippa bier
52130
12 x 33 cl
Een bier met een mooie, heldere 
amberkleur en een witte 
schuimkraag. Verschillende 
citrustonen van mandarijn worden 
aangevuld met tonen van meloen 
en mango. IPPA is verrassend 
gemakkelijk te drinken, dankzij  
de mooie balans tussen de 
bitterheid en het harmonieuze 
gebruik van hop.

Baladin nazionale bier
52131
12 x 33 cl 
Citroengeel van kleur met aroma’s van citrus,  
bergamot en koriander. Fris in de mond met 
 aangename zuren en hoppig in de afdronk.
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La croisade sauvignon blanc
52048
fles 750 ml

Ventisquero Clasico Merlot
52541
6 x 750 ml

Paarl heights chardonnay
854746
fles 750 ml

Maison centauree  
Cabarnet Merlot
doos á 6 x 75 cl
Een rode wijn met een helderrode kleur. 
Aroma’s van donkere chocolade, zwarte 
kersen en zwarte bes. In de mond eveneens 
veel fruit, maar dit wordt ondersteunt door 
tonen van hout zoals ceder.

Reserva St. Martin  
Syrah Rose
doos á 6 x 75 cl
Lichtroze met aroma’s van frambozen, 
bessen en aardbeien. Fris, licht en zacht 
in de mond.

Kopke port tawny
Granaatrode kleur. Aroma’s van gedroogd 
fruit zoals krentjes, pruimen en kersen. 
Zet zacht in met tonen van noten, hout en 
gedroogd fruit.

Vinada Tinteling Tempranillo  
Rosé 0%
doos á 6 x 75 cl
Een fruitige droge wijn met nuances van rood  
fruit als aardbei, aalbes en framboos. De rosé  
heeft een verfrissende smaak, bevat fijne bubbels,  
een harmonieuze zuurgraad en subtiele tannines.

Vinada Amazing Airén gold 0%
doos á 6 x 75 cl
Deze mousserende wijn is sprankelend, droog,  
subtiel in de neus, kruidig en harmonieus. Een  
mooie, heldergele kleur met een overvloed aan  
witfruitige smaaksensaties van citrusvruchten  
en appel, gevolgd door een zachte maar  
knapperige mousse. Ook verkrijgbaar 24 x 20 cl
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Benodigdheden
• 1.000 gram zoete aardappel blokjes
• 500 gram kiphaasjes
• 500 gram Kaasroomsaus (1001899)
• 300 gram gesneden prei
• 100 gram Bistro Kruidenolie French Sensation 

Bereidingswijze
• Bak de zoete aardappel blokjes iets aan zodat ze 

beetgaar zijn en roer op het laatste moment de 
prei erdoor. 

• Voeg hier 60 gram Bistro Kruidenolie aan toe 
en verdeel dit over de bodem van een ruime 
ovenschaal.

• Marineer dan met de 40 gram Bistro Kruidenolie 
de kiphaasjes en verdeel deze haasjes over de 
groente in de ovenschaal. 

• Hierover schenk je dan de Kaasroomsaus. 

Benodigdheden
• Moutardini (7022386)
• Dry Glaze Toscane (AD01279-01)
• 1.000 gram uitgebeende hals of nek
• verse bieslook

Bereidingswijze
• Uitgebeende hals of nek kantsnijden.
• Over de lengte insnijden.
• Besmeer de binnenkant met de Moutardini.
• Vouw de hals of nek dicht en bindt eventueel  

licht op.
• Besmeer de buitenkant met de Dry Glaze 

Toscane.
• Garneer het geheel af met verse bieslook.

Serveertip
Presenteer op een mooie schaal of in ovenschalen. 

Ovenschotel  
French

Toscaans  
gebraad

50



Benodigdheden
• 60 gr/kg Subliem-Sousvide Basismix Zhero   

(AD03031-01)
• 250 gram Surinaamse saus Zhero (AW08924)
• 1.000 gram Mayonaise (SAUCE1951)
• 10 gekookte eieren
• 500 gram sous-vide gegaard kipdijenvlees
• peterselie
• lente-uitjes 

Bereidingswijze
• Kip kruiden met 60 gram per kg Subliem-

Sousvidemix en 10% vocht toevoegen.
• Dit goed vermengen tot dat het vocht geheel is 

opgenomen. 
• Gaar de kip sousvide in 1,5 uur op 80˚C.
• Meng de Surinaamse saus met de Mayonaise.
• Snijd de gegaarde kip in blokjes en meng door de 

saus. 
• Snijd de eieren en peterselie in fijne stukjes en 

meng dit met het kipmengsel.
• Garneer het geheel af met gesneden lente-uitjes. 

Benodigdheden
• 1 Turkse pide
• World Grill Spanish Harbour (434002)
• Sliceable Garlic Sauce (017601)

Bereidingswijze
• Snijd de pide kruislings in en bestrijk met de 

World Grill Spanish Harbour.
• Snijd de Sliceable Garlic Sauce in dunne plakjes 

en verdeel over de inkepingen. 
• Presenteer de pide als een side-dish.

Loaded  
pide

Surinaamse 
kipsalade
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Benodigdheden
• 400 gram Selderij salade (60300)
• 8 tortillawraps
• 20 takjes basilicum
• 320 gram Serranoham

Bereidingswijze
• Verdeel de Selderijsalade, basilicumblaadjes en 

de Serranoham over 8 tortilla’s.
• Rol strak op en snij in rolletjes van 2 cm.

Benodigdheden
• 300 gram Yoghurt Bieslooksaus (71903)
• 1.100 gram komkommer in dunne plakjes 
• 200 gram rode paprika in dunne reepjes
• 250 gram kiwi in dunne plakjes
• 10 gram munt voor de garnering

Bereidingswijze
• Laat vóór het mengen de komkommerschijfjes 

even uitlekken in een zeef.
• Meng bovenstaande ingrediënten met de 

Yoghurt  Bieslooksaus.
• Bieslooksaus in de juiste verhouding.

Tortilla 
wrap-
rolletjes met 
Serranoham & 
selderijsalade

Komkom-
mersalade 
met kiwi
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Benodigdheden
• 100 gr/ per kg Marinade Tandoori (AW03891-01)
• 600 gram Tandoorisaus Zhero (AW08821-01)
• 1.000 gram kipdijfilet in blokjes
• 500 gram Oosterse roerbakgroenten

Bereidingswijze
• Marineer de kipblokjes met de Marinade 

Tandoori. 
• Gaar de gemarineerde blokjes in de combi-

steamer op 125˚C met 40% vocht in  
ca. 35 minuten en koel deze terug tot ca. 4˚C.

• Wok de groenten met een beetje zonnebloemolie 
in ca. 3 minuten en koel de groenten terug tot  
ca. 4˚C.

• Meng de gegaarde kipblokjes met de gewokte 
groenten en Tandoorisaus Zhero.

• Presenteer het geheel in een mooie schaal in 
combinatie met rijst. 

Benodigdheden
• 500 gram/ per kg vlees en 250 gr/ per kg 

Aardappeltjes Surinaamse Saus Zhero (AW08924)
• 25 gr/ per kg Dry Flavour Mexicaans (AD01391-01)
• 1.000 gram Nextera Stripes P35 Plain/Wit 

(VEGET2706-01)
• 1.000 gram Aardappeltjes in blik (POTAT2702)
• 1.000 gram kipdijvlees zonder vel gekookt ei 

kousenband of haricots verts geblancheerd

Bereidingswijze
• Snij het kipdijvlees in blokjes van 2 cm en kruid 

met de Dry Flavour Mexicaans en gaar in de 
steamer.

• Meng 1.000 gram gekruide en gegaarde kip met 
500 gram Surinaamse saus.

• Laat 1.000 gram Aardappeltjes in blik uitlekken 
en meng 250 gram Surinaamse saus met de 
aardappeltjes.

• Vul een ovenschaal met de gekruide aardappels, 
de gegaarde kip met de geblancheerde 
kouseband en/of Haricots verts. 

• Voeg bovenop alles meerdere ei partjes.

Tip
• Kan als schotel maar ook in een wrap.
• Vervang de kip met de Nextera Stripes en creëer 

zo een heerlijk vegetarisch gerecht. 

Surinaamse 
roti schotel 
en/of wrap

Tandoori 
roerbak
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Benodigdheden
• 70 gr/ per kg Marinade Portugees (AW09342)
• 1 piepkuiken van 500 gram

Bereidingswijze
• Knip of snijd met een scherp mes de wervelkolom 

uit het piepkuiken. 
• Draai deze om en druk plat. 
• Marineer rondom met de Marinade Portugees. 

Benodigdheden
• 300 gr/ per kg Veganmix Basis Wit V2.0 

(AD04892-01)
• 50 gr/ per kg Barbecueworstmix Beiers 

(AD01542-01)
• 700 gram ijswater
• 100 gram zonnebloemolie

Bereidingswijze
• Op basis van 300 gram Veganmix Basis Wit, in 

een mengkom voegt u 700 gram ijswater  
(i.p.v. standaard  600 gram) en 100 gram 
zonnebloemolie toe. 

• Voeg de Barbecueworstmix Beiers toe  
(i.p.v. standaard 120 gram i.v.m. zoutgehalte).

• Meng het geheel tot een stevige massa en laat 
het 3 uur doorkoelen bij 2˚C. 

• Stop de worstjes in vegan darm op het gewenste 
gewicht. 

BBQ chicken 
Butterfly 
Portugees

Vegan BBQ 
worstjes  
Beiers
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IKKI’S 
SPAREN

Spaar het hele jaar door voor prachtige cadeaus via de beloningsshop 
van uw Interkring Vers groothandel.

Interkring Vers biedt u de 
mogelijkheid om te sparen 
voor allerlei fantastische 
cadeaus, als dank voor uw 
aankopen bij uw Interkring 
Vers groothandel.  

Op een nog immer groeiend 
assortiment producten, waar-
onder onze eigen merken 
’t Oude Ambacht, Königshof 

en La Cabane, ontvangt u 
spaarpunten. Wij noemen 
deze spaarpunten Ikki’s.  
Voor die gespaarde punten 
kunt u in de cadeaushop een 
keuze maken uit een grote 
verscheidenheid aan cadeaus 
in diverse categorieën. 

Het cadeau krijgt u thuis-
gestuurd op het door u 

opgegeven adres en de reke-
ning gaat naar uw Interkring 
Vers groothandel.

Wilt u ook 
meesparen?

Neem dan contact op met 
uw Interkring Vers groothan-
del en begin vandaag nog 
met sparen.

52 WEKEN LANG, JAAR IN, JAAR UIT!

De Interkring Vers beloningsshop met daarin de door 
u gespaarde ikki’s kunt bereiken via de website van uw 
eigen Interkring Vers groothandel. Met de door de groot-
handel afgegeven inloggegevens kunt u zichzelf aanmel-
den. Hier heeft u inzage in uw puntensaldo en kunt u uw 
geschenken uitzoeken.
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Palvé versgroep Heerhugowaard
Galileistraat 75

1704 SE Heerhugowaard
Telefoon: 072-5405533

Email: verkoop.heerhugowaard@palveversgroep.nl
Website: www.palveversgroep.nl

Palvé versgroep Leeuwarden
Icarusweg 5

8938 AX Leeuwarden
Telefoon: 058-2884944

Email: verkoop.leeuwarden@palveversgroep.nl
Website: www.palveversgroep.nl

Hoofdkantoor:
Verzamelgebouw ‘Lingeplaza’

Einsteinstraat 3
4207 HW Gorinchem
Telefoon: 0183–625066

Email: info@interkring-hk.nl

Bezoek ook eens onze website:

www.interkring-vers.com


