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Overheerlijke barbecueworst voorzien 
van echte kruidnagel. Het product wordt 

diepvries geleverd.

Een zachtzure basissalade gemaakt van 
tonijn in mayonaise verrijkt met selderij, 

wortelen, augurk en appel.

2,5 kilo - Art. 18184

BASIS VISSALADEBBQ WORST KRUIDNAGEL

Ambachtelijke sesambol met een 
luchtige en zachte structuur. Ideaal om 

een hamburger op te serveren.

Grote stukken houtskool die een lange 
tijd blijven branden. Ideaal voor de 

barbecueliefhebber.

32x55 gram - Art. 85182310 kilo - Art. 12260

SESAMBOLHOUTSKOOL

Jouw partner als het gaat om onderscheidende versproducten!

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

 Deze coburger is drie maanden gerijpt 
en gerookt op harde houtsoorten en 

jeneverbessen.

3 kilo - Art. 05096H

COBURGER ZONDER ZWOERD

Deze Ultiem tomatenketchup is een absolute 
topper. Vol van smaak en wordt geleverd in een 

handige uitschenk verpakking.

10 liter - Art. 52198

TOMATENKETCHUP
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6x4x100 gram - Art. 51333



OP ZOEK NAAR 
BARBECUE INSPIRATIE? 
SURF DAN NAAR ONZE 

WEBSITE!

Malse vegan beefchunks, in een 
pittige ketjap-soja marinade met 
rode paprika, gember, bosui en 
smaakmakers als mirin, chili, 
sesam en limoen.

2 kilo - Art. 52731

KANT & KLAAR
ZUID-KOREAANSE BEEF BULGOGI VEGAN

DE LEKKERSTE KANT & KLARE MAALTIJDEN

SPERZIEBONEN GRATIN
Deze schotel heeft een basis van pieperplakjes, 
boontjes en slagersgehakt. De krokante spekjes, 
spicy satékruiden en gegratineerde kaas maken 
deze sappige schotel ovenheerlijk! 

3 kilo - Art. 19202

Zorgvuldig geselecteerd varkensvlees van 
Italiaanse varkens, verwerkt en gekruid met 

een vleugje zwarte truffel.

10x100 gram - Art. 52717

TRUFFEL MORTADELLA

Online 
bestellen?

Dat kan via 
onze webshop!

Vraag jouw 
inloggevens 
aan bij onze 

medewerkers

https://palveversgroep.nl/









THEMA’S 

Kipfilet kalender

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

2 kilo - Art. 08495

2 kilo - Art. 72414

KATENSPEK

Een groene pastasalade op basis van 
pesto, met smaakvolle zongedroogde 

tomaten

3 kilo - Art. 18281

PASTASALADE PESTO
Een verrassende rauwkostsalade in een 
mildfrisse dressing met prei, wortel, ui, 

komkommer en selderij.

3 kilo - Art. 18019

4-JAARGETIJDENSALADE

KIPFILET KALENDER
Iedere maand heeft de Palvé versgroep 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!

Meer weten?
Neem dan contact op met de verkoopafdelingen in 

Heerhugowaard en Leeuwarden.



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

HEMELVAART
Let op: donderdag 26 mei rijden we geen routes!

Overheerlijke pie van rundergehakt en een 
overheerlijke kaassaus van: 

Emmentaler, Gorgonzola en jong belegen kaas.

12x180 gram - Art. 52772

BEEF-MINCE CHEESE PIE
Mooie runderlever. Gelardeerd, puur van 

smaak.

2 kilo - Art. 03001

RUNDERLEVER GELARDEERD
Heerlijke katenspek gemaakt van de 

varkensbuik en een specifieke kruiding.



PRODUCT IN 
THE SPOTLIGHT

Deze Tex-mex combineert pittige 
specerijen met uiteenlopende kruiden 

en zout.

 700 gram - Art. 25810

TEX MEX KRUIDENMIX

RECEPT: Amerikaanse rib-eye medaillons

Ingrediënten - voor 1 bol
1   rib-eye van 2 kilo (801730)
70 gram  kruidenmix Tex Mex van Verstegen (25810)
20 plakjes  dun gesneden ontbijtspek (06104)
1 plukje   Afilla cress per medaillon (13817)
toefje roomkaas met bieslook per medaillon (26439)

extra nodig
spuitzak
aluminium bakje 

Voorbereiding door de slager
1. Vlinder de rib-eye en snijd hem door in het midden zodat 
je twee kleine rollen kunt maken. 
2. Kruid de rib-eye met de Kruidenmix Tex Mex van 
Verstegen en rol de twee rollen op. 
3. Omwikkel ze met 10 plakjes ontbijtspek en portioneer ze 
in porties van ongeveer 150 gram per stuk.
4. Leg de medaillons in een aluminium bakje. Garneer ze 
met een toefje roomkaas uit de spuitzak op en doen we er een 
takje Afilla cress op.

Bereiding op de barbecue door de consument
Handig voor erbij:
kernthermometer

In het aluminium bakje: verwarm de barbecue tot 150°C en richt 
deze indirect in. Gebruik bij een kamado zoals de Yakiniku een 
plate setter hiervoor. Zet het aluminium bakje op het 
indirecte gedeelte en gaar tot het vlees een kerntemperatuur 
van 52°C heeft bereikt. Voordeel van deze methode is dat de jus 
uit de rib-eye niet verloren gaat en dat deze ook genuttigd kan 
worden.



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.


