meervers
Jouw partner als het gaat om onderscheidende versproducten!

Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 20 mei
2022

XXL AANBIEDINGEN

Tenzij anders aangegeven

WEEK 19

FUET EXTRA

BOTERHAMWORST

VAMOS LASAGNE

Catalaanse lange, gefermenteerde en
gedroogde worst met een lichtzoete en
gepeperde smaak.

Een heerlijke boterhamworst, zuiver en
eerlijk van smaak.

Een topper met verse pastavellen,
bolognesesaus met gehakt, groenten,
Italiaanse kruiden en gegratineerde kaas.

20x150 gram - Art. 50496

6 blikken - Art. 314511

5 kilo - Art. 24504

XXL AANBIEDINGEN
WEEK 20

ASPERGES WIT

GYROS SALADE

Diepgevroren hele witte asperges.
Eenvoudige bereiding en boordevol
smaak.

Pikante salade van stukjes gebraden
varkensvlees met fijne stukjes paprika.

1 kilo - Art. 19416

1 kilo - Art. 18176

HOTELBLOK JONG BELEGEN
Jong belegen hotelblok om eenvoudig
plakjes van te snijden.

3,5 kilo - Art. 26026

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

Online bestellen
via onze webshop?
Vraag naar de
mogelijkheden!

DE LEKKERSTE VLEESWAREN UIT ITALIË

MORTADELLA

Deze prijswinnende mortadella is gemaakt van
zeer fijn gehakt en gegaard varkensvlees. De
mortadella is voorzien van hele stukken: lard,
pistache en zwarte peper. Een absolute topper!

5 kilo - Art. 04718

KANT & KLAAR
ASPERGESCHOTEL MET HAM

Online
bestellen?
Dat kan via
onze webshop!
Vraag jouw
inloggevens
aan bij onze
medewerkers
https://palveversgroep.nl/

HUSSELSAUS
De smaak van Husselsaus is echt
‘umami’. Hartige frisse saus met de smaak
van specerijen en klein fris zuurtje!

6x190 milliliter - Art. 901749

Heerlijke Asperges in combinatie met
aardappelschijfjes, en ei in romige
kaassaus met heerlijke beenhamreepjes
van De With Vleeswaren.

3 kilo - Art. 19256



THEMA’S

Kipfilet kalender

KIPFILET ZONTOMATEN & OLIJVEN
Een heerlijke kipfilet met mediterraans
kruidenpalet, groene olijven en zongedroogde
tomaten. Breng de zomer in jouw toonbank!



BAMI HAM/FRICANDEAU

NASI HAM/FRICANDEAU

Overheerlijke bami. Vrij van kunstmatige
kleur-, geur- en smaakstoffen en met
Beter Leven Keurmerk 1 ster.

Overheerlijke nasi. Vrij van kunstmatige
kleur-, geur- en smaakstoffen en met
Beter Leven Keurmerk 1 ster.

2 kilo - Art. 50997

2 kilo - Art. 50999

KIPFILET KALENDER
Iedere maand hebben we een overheerlijke en unieke
kipfilet extra voordelig in de aanbieding. Bij intekening
ontvang je tevens gratis promotiemateriaal om het
product onder de aandacht te brengen in jouw winkel!

2 kilo - Art. 08495

Opzoek naar unieke recepten?
Vraag hier naar bij ons verkoopteam

AARDAPPELSALADE

Meer weten?
Neem dan contact op met onze verkoopafdelingen in
Heerhugowaard en Leeuwarden.

KARTOFFELSALADE MET SPEK

KRACHT BLEEK

Overheerlijke maaltijdsalade op basis
van aardappelen. Ook erg lekker om te
serveren bij een barbecue.

Smaakvolle kartoffelsalade met
aardappelblokjes, ui, spek en groene
tuinkruiden.

Reinigt grondig en hygiënisch schoon.
Voor alles wat schoon en fris moet zijn
en blijven.

3 kilo - Art. 18715

3 kilo - Art. 18724

5 liter - Art. 854851

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



PRODUCT IN
THE SPOTLIGHT

AGF

Vlees & Vis

Vleeswaren
& Delicatessen

WALDKORN REUZENBOL
Een bol voor echte Bourgondiërs. Blijft
smaken tot de allerlaatste hap.

20x128 gram - Art. 17090

RECEPT: Gevulde bol met brie en
zongedroogde tomaten

Salades
& Sauzen

Maaltijden &
Componenten

Kaas - Zuivel Eieren

Brood &
Banket

Kruidenierswaren

Ingrediënten - voor 1 bol
1 		
waldkorn bol (17090)
2 		
plakken brie (72633)
2 eetlepels
fijngesneden zongedroogde tomaatjes (51402)
2 eetlepels
fijngesneden bosui (13848)
50gram 		
geraspte jong belegen kaas (854453)
1 eetlepels
World Grill splendid Suriname marinade van
		Verstegen (15083)
extra nodig
aluminium bakje
Voorbereiding door de slager
1. Snijd de bol in 8 puntjes, maar niet helemaal door zodat de
onderkant nog aan elkaar blijft.
2. Verdeel de plakken brie, de zongedroogde
tomaatjes, de geraspte kaas en de bosui in de snedes van het
brood.
3. Smeer de bovenkant in met de World Grill splendid Suriname
marinade van Verstegen.
4. Doe het brood in een aluminium bakje om lekken in de barbecue te voorkomen en zet in de toonbank.
Bereiding op de barbecue door de consument
Handig voor erbij:
platesetter bij een kamado
Verwarm de barbecue tot 180°C en richt deze indirect in. Gebruik
bij een kamado zoals de Yakiniku een plate setter hiervoor.
Bak het brood, in het aluminium bakje, in 15 minuten mooi gaar.
Zorg dat de kaas lekker is gesmolten.

Non-food

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



Bestelproduct.

Prijswijzigingen, typefouten
of uitverkocht onder voorbehoud.
Acties alleen geldig bij uitlevering
in desbetreffende weken.

palveversgroep.nl

