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worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden

Met de lente in aantocht, is het altijd weer een leuk moment om onze

door middel van druk,

voorjaarsbrochure uit te kunnen brengen.

fotokopie, microfilm, digitale
publicatie of op welke andere

We geven u tal van suggesties om de Paasdagen, Koningsdag en Pinksteren

wijze ook, zonder voorafgaande

extra feestelijk te maken met onze diepvries dessert- en gebaksproducten.

toestemming van de uitgever.

Voor de Dag van de Zorg, Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag treft u ook

Wijzigingen, zet- en

wat smakelijke producten aan. Tevens hebben wij een aantal lekkere

drukfouten voorbehouden.

maaltijdcomponenten in de folder opgenomen.

Actieperiode van deze folder:

Speciale aandacht vragen wij dit jaar voor onze huismerken:

12 maart t/m 7 mei 2018

aantrekkelijk geprijsde artikelen van een kwalitatief hoogwaardig niveau.
U vindt onder andere groenten van 'Selection', gegaard vlees van het label
'Meesterlijk Vlees' en brood / bake off producten van 'Lunch de Luxe'.
Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen heeft over het
assortiment of uw bestelling. Onze verkoopmedewerkers staan u
graag te woord.
Namens alle medewerkers wensen wij u alvast een leuke
voorbereiding op de komende feestdagen!
Hartelijke groet,
Stephan de Jong
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DIEPVRIES
ASSORTIMENT
Op de volgende pagina’s is een deel van ons
diepvriesassortiment te vinden. Aardappel- en

Huismerk
Mexicomix
Verpakking: 4 x 2,5 kg

1794

Macedoinemix
Verpakking: 4 x 2,5 kg

groenteproducten, heerlijke desserts of gebak voor bij de

Broccolimix

koffie. Zo kun je deze feestdagen eindeloos variëren!

Verpakking: 4 x 2,5 kg

1795

1797

Sucadelap à la minute
Verpakking: 25 x 80 gram

4565

Runderlap à la minute
Verpakking: 25 x 80 gram

4562

Varkensfiletlap à la minute
Verpakking: 25 x 80 gram

4564

Procureurlap à la minute
Verpakking: 25 x 80 gram

4563

Special 3

Huismerk
Witte punt (gesneden)
Verpakking: 28 x 50 gram
8197

Witte bol (gesneden)
Verpakking: 32 x 50 gram
8652

Bruine bol (gesneden)
Verpakking: 32 x 50 gram
8656

Pistolet wit
Verpakking: 100 x 60 gram
8751

Pistolet tarwe
Verpakking: 100 x 60 gram
8756

Stokbrood
Verpakking: 20 x 440 gram
8091

Appeltaart met noten
Verpakking: 1500 gram
(10 taartpunten)
8938

Roomboter appeltaart
Verpakking: 1800 gram
(12 taartpunten)
8449
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AL DEZE PRODUCTEN KENMERKEN ZICH DOOR EEN UITSTEKENDE
PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING. GOEDE PRODUCTEN, TEGEN EEN
AANTREKKELIJKE PRIJS! HET ASSORTIMENT IS NU VERDER UITGEBREID
MET BAKE-OFF BROODJES, VOOR DE IDEALE PAASBRUNCH.
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Aardappel
Aviko's assortiment
klassiekers, onmisbare
aardappelproducten voor
elk menu.

100 gram
per stuk

Spicy jacket wedges
Uit de lekkerste aardappelen gesneden partjes met schil.
Verpakking: 4 x 2,5 kg

6070

Knapperig
korstje en
heerlijk gekruid

Heerlijk vlot & vers

16855

MINIGRATINS. OF HET NU GAAT
OM EEN DINER OF SNACK,
MET DE MINIGRATINS VAN AVIKO
WORDT HET VERWENNEN VAN
GASTEN WEL HEEL EENVOUDIG.

Heerlijk gekruide aardappelpartjes met

Met een snelle bereidingstijd overheerlijke

knoflook en fijne kruiden.

zelfgemaakte aardappelpuree serveren.
Verpakking: 4 x 2,5 kg

aardappelschijfjes, verse slagroom en
Verpakking: 6 x 15 x 100 gram

Home-made puree

6017

Een gratin gemaakt van stoomgegaarde
smaakvolle geraspte kaas.

Wedges garlic & herbs

Verpakking: 4 x 2,5 kg

Aardappelgratin home-made
cream & cheese

35 gram
per stuk

16042

Minigratins asperge-parmezaan

Röstidriehoekjes

Pom’ noisettes

Verras uw cliënten en gasten met deze

Knapperige, gewalste aardappelpuree

leuke gevormde gekruide aardappelrasp.

gevormde bolletjes. Licht gekruid en

Minigratins aardpeer-pastinaak

Verpakking: 4 x 2,5 kg

bereid in zonnebloemolie.

Verpakking: 10 x 1 kg

6088

Verpakking: 4 x 2,5 kg

6083

Verpakking: 10 x 1 kg

6414

6415
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Aardappel
Pasta
Speciaal geselecteerd voor
het voorjaar.

Mini-rösti (afgebakken)

Pommes Duchesse (afgebakken)

Verpakking: 3 x 3 kg

Verpakking: 2 x 3 kg

6803

6431

Ingrediënten
zijn biologisch:
spinazie met
Zwitserse room in
ravioli gemaakt van
durum tarwe en vrije
uitloopeieren.

Saccottini black & gold Nieuw

Ravioli spinazie (bio)

Pasta gevuld met gerookte mozzarella

Verpakking: 2 x 2 kg

9665

en aubergine.
Verpakking: 2 x 2 kg

9669

Mini-schnitzel chik’n

DEZE SALOMON PRODUCTEN ZIJN
VOOR DIGROSS-LEDEN,
HUUSKES KRIJGT ANDER AANBOD

Het nieuwe genieten, voor liefhebbers
van de lichte keuken. Mini-schnitzels

Vlees

van sappige, malse kipfilet, omhuld met
een extra knapperige panade, gebakken.
Verpakking: 6 x 1 kg

DE DIVERSITEIT VAN
SCHNITZELS

2065

Mini-schnitzel

Al jaren het succesproduct

De originele schnitzel in miniformaat:

als maaltijdcomponent.

malse, sappige varkensfiletschnitzel,
goudgeel gepaneerd met een vleugje
citroen, gebakken.
Verpakking: 6 x 35 x 28 gram

4098

Rustic schnitzel (gegaard)
Tegenwoordig
ook een bestseller
voor de lunch,
bittergarnituur en
als garnituur op
salades.

Gemaakt van malse varkensfilet in een
grove paneerlaag met een subtiele
kruiding.
Verpakking: 20 x 100 gram

Rustic schnitzel (ongegaard)
Verpakking: 10 x 200 gram
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4515

4516

Pasta
ZINI - LA PASTA DI MILANO
Authentieke Italiaanse
gevulde pasta`s en sauzen
✔ Authentieke Italiaanse
pasta, bereid met uitsluitend

Tortelli met
een romige vulling
van pompoen
en een hint van
bitterkoekjes.

natuurlijke ingrediënten,
zonder kunstmatige
toevoegingen of
conserveringsmiddelen.
✔ Pasta op basis van durum
tarwegries en verse vrije
uitloopeieren met diverse

Tortelli pompoen
Verpakking: 3 x 1 kg

romige vullingen.

9552

✔ Snelle bereiding:

Cannelloni ricotta-spinazie

slechts 2 minuten.

Cannelloni gevuld met een

✔ Lang houdbaar (diepvries),

romige combinatie van verse

iqf gevroren (portioneerbaar).

spinazie en ricotta.
Verpakking: 1 x 3 kg

✔ Lekker en betaalbaar.
9553
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Tortelloni ricotta-spinazie

Tortelli eekhoorntjesbrood

Salsa groene pesto

Groene tortelloni gevuld met een

Tortelli met een romige vulling van

Italiaanse pesto van basilicum,

romige combinatie van verse spinazie

eekhoorntjesbrood, mozzarella en

pijnboompitjes en Italiaanse kaas.

en ricotta.

ricotta.

In granulaat ingevroren.

Verpakking: 6 x 1 kg

9550

Verpakking: 3 x 1 kg

9551

Verpakking: 3 x 1 kg

9556

Ravioli 4 kazen

Tortellini stoofvlees

Salsa tomaat-basilicum

Ravioli met een romige vulling van

Tortellini gevuld met heerlijk Italiaans

Italiaanse tomatensaus van verse tomaten

Pecorino Romano, Provolone Piccante,

gesmoord rundvlees.

en basilicum. In granulaat ingevroren.

Grana Padano en Fontina.

Verpakking: 6 x 1 kg

Verpakking: 6 x 1 kg

9554

9555

Verpakking: 3 x 1 kg

9557
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Groenten
BONDUELLE
• HOMEMADE STYLE •
Gesneden pastinaak &
groentemix duo van wortel
en pastinaak
✔ Authentieke groenten
✔ Alsof ze handgesneden zijn
✔ Snel klaar en
gegarandeerd resultaat

Feestelijke
c o m po ne n t e n
Gesneden pastinaak
Verpakking: 4 x 2,5 kg

Groentemix duo
wortel en pastinaak

Verpakking: 6 x 1 kg

✔ Ideaal om te roerbakken

Verpakking: 4 x 2,5 kg

✔ Heerlijk als bijgerecht of

Provençaalse
groene groenten salade

vegetarisch

Verpakking: 6 x 1 kg
• SMART SALAD BAR •
Mediterraanse gegrilde
groenten salade met pasta
& mediterraanse salade
van gegrilde groenten
& Provencaalse groene
groenten salade.
U wilt variëren en innoveren
in de keuken. Ook in het
saladebuffet. Maar hier is niet
altijd genoeg tijd of budget
voor. Bonduelle helpt: met
Smart Salad Bar. De ready
to eat mixen zijn op smaak
gebracht met saus en kunt u zó
serveren of als basis gebruiken
voor uw eigen creativiteit.
Precies wat de consument van
vandaag zoekt: een gezonde
salade waarin vlees niet altijd
een rol hoeft te spelen.
✔ Diepgevroren, dus de
kwaliteit van de ingrediënten
is gewaarborgd
✔ Aan te vullen met uw eigen
ingrediënten en creativiteit
✔ Speel effectief in op de
wensen van consumenten die
gezond en zonder
vlees willen eten
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1135

Mediterraanse gegrilde
groentensalade met pasta

1137

1202

1267

Mediterraanse
gegrilde groenten
Verpakking: 6 x 1 kg

1276

Vis
VISSPECIALIST ALMELO
Wij hebben de Alaska
koolvis-gratin met quinoa en
kabeljauwhaasje met tomaat
voor u geselecteerd

Butterflygarnalen
Opengesneden gepaneerde garnalen.
Verpakking: 1 kg

Steam Delight
Een lekker stukje vis bereiden is

3427

nog nooit zo makkelijk geweest.
Dankzij het 'Steam Delight'

Geschikt
voor
kleinschalig
wonen!

stoomzakje voor de magnetron
dringen de sausaroma’s door
in de vis. Hygiënisch en
makkelijk goed bereidt!
Kortom: eet smakelijk.
In de magnetron in

✔ Alaska koolvis Qiunoa (MSC)
Met tuingroenten topping.

✔ Kabeljauwloins tomaat (MSC)

2 x 150 gram

Verpakking: 2 x 150 gram

3421

3422

4 minuten en als oven bereiding
in 30 minuten gereed.
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VisSpecialist
Almelo heeft
het MSC keurmerk

Scholfilet met ui (voorgebakken/ MSC)

Gerookte zalm

Een nieuw en makkelijke variant.

Gerookte wilde zalm uit Alaska.

Verpakking: 1 kg (ca. 70-90 gram per stuk)

Verpakking: 5 x 100 gram

3424

3423

Wordt geleverd zonder stokje

Pangasiusfilet mosterd-dille

Lekkerbek (voorgebakken)

Pangasiusfilet in een heerlijke

Met een dunne panade en goed

mosterd-dille marinade.

geschikt om te frituren.

Verpakking: 1 kg

Verpakking: 9 x 100-110 gram

(ca. 140-170 gram per stuk)

3426

Pangasiusrolletjes
gevuld met zalm
Pangasius opgerold met zalm.
3425

Verpakking: 1 kg
(ca. 40-50 gram per stuk)

3420
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Zoet
FOOD 5
Kies je dit jaar voor
chocolade, ijscoupe of
een taart?
Wij bieden de lekkerste
zoetigheden!

Mango ijstaartje

Tartelette citroen meringue

Éénpersoons ijsdessert van mango- en

Tartelette van vanillebavarois en

kokosijs, in de kern kokosmeringue.

citroenroom, afgegarneerd met

Verpakking: 2 x 150 ml

afgebrande schuimtoefjes.

17468

Verpakking: 14 x 100 gram

Bestellen voor: 2 maart 2018

Kasteeltje Pasen
Paasgebakje van crème en cake,
omhuld met marsepein.
Verpakking: 1 x 4 stuks

28817

Luxe gebakjes
SERVEER IN HET VOORJAAR DEZE LUXE
GEBAKJES EN VIER KONINGSDAG MET
EEN HEERLIJKE ORANJESOES!

Luxe mini-gebakjes (assorti)

Kaiserschmarrn

Smaakvolle mini gebakjes in een

Het bekende ‘Oostenrijkse gerecht’,

handige assortidoos.

lekker met rozijntjes of een bolletje ijs.

Verpakking: 49 stuks

Dessertglaasje
passie-meringue

18523

Verpakking: 2 x 2,5 kg

8350

Dé traktatie voor
Koningsdag en
Bevrijdingsdag!

Een mooie combinatie van een frisse
passievruchtbavarois en meringue.
Verpakking: 40 x 66 ml

17514

18352

Bestellen voor: 30 maart 2018

Oranje soes midi
10

Verpakking: 24 x 80 gram

Oranje tompouce
18938

Verpakking: 30 x 75 gram

18937

Zoet

Bestellen voor: 2 maart 2018

Bestellen voor: 2 maart 2018

Paastaartje mousse dessert

Paascoupe ijs

✔eenpersoons ✔vanille-bourbonmousse

✔banaan-ijs ✔chocoladesaus ✔fijne

✔half gechocolateerd ✔paashaas galette

chocoladeschilfers ✔chocolade galette

Verpakking: 12 x 130 ml

Verpakking: 12 x 140 ml

7286

7277

Bestellen voor: 2 maart 2018
Bestellen voor: 30 maart 2018

Bestellen voor: 30 maart 2018

Paascoupe bavarois

Coupe Bevrijdingsdag mousse

Taartje Koningsdag mousse

✔advocaatsaus ✔panna cotta bavarois

✔laagje blauwe bessen ✔laagje kwark-

✔eenpersoons ✔sinaasappel-mousse

✔chocolade-paasdecoraties

mousse ✔bol aardbeienmousse ✔rode

✔half gechocolateerd ✔rozet slag-

Verpakking: 12 x 130 ml

chocoladekrullen ✔chocoladedecoratie

room ✔rood-blauw gekleurd strooisel

Paascoupe bavarois (suikervrij)

Verpakking: 12 x 130 ml

✔chocoladedecoratie

Verpakking: 12 x 130 ml

7319

Verpakking: 12 x 120 ml

7499
107499

7545

Bestellen voor: 2 maart 2018
Bestellen voor: 13 april 2018

Bestellen voor: 13 april 2018

Paastaart roomijs

Pinkstercoupe ijs

Coupe Dag van de Zorg mousse

✔slagroomijs ✔swirl van mango ✔half

✔laagje vlierbloesemijs ✔laagje

✔lassi-mousse ✔swirl van mango

gechocolateerd ✔gegarneerd met enkele

citroensaus ✔laagje citroen-ijs

✔gekleurde chocoladebolletjes

besjes ✔diverse eetbare decoraties

✔rode besjes ✔eetbare decoraties

✔chocoladedecoratie

Verpakking: 6 x 1000 ml

Verpakking: 12 x 120 ml

Verpakking: 12 x 120 ml

7138

7133

7485
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Zoet
Bestellen voor: 18 mei 2018

Bestellen voor: 18 mei 2018

IJscoupe stroopwafel

Liefdescoupe strawberry love

✔vanille-ijs met karamelsaus gedraaid

✔aardbeienmousse ✔aardbeiensaus

afgevuld ✔stukjes zachte stroopwafel

✔rode chocoladehartjes

Verpakking: 12 x 120 ml

Verpakking: 12 x 120 ml

7777

7776

Ook
geschikt voor
Koningsdag en
Bevrijdingsdag.

Bestellen voor: 18 mei 2018

Mousse sinaasappel

Bestellen voor: 18 mei 2018

✔ sinaasappelmousse geswirld

Voorjaarscoupe
strawberry & cream

met sinaasappel-mandarijnsaus

✔aardbeienmousse ✔roommousse

✔gekleurde krullen

✔aardbeiensaus ✔vrolijk bloemschildje

Verpakking: 12 x 120 ml

7940

Verpakking: 12 x 120 ml

7347

Bestellen voor: 2 maart 2018

Paascoupe advocaat-chocolade
✔advocaatmousse ✔chocoladesaus
✔ toef echte slagroom ✔paasschildje ‘ei’
Verpakking: 12 x 140 ml

Bestellen voor: 18 mei 2018

Bestellen voor: 18 mei 2018

Lentecoupe
panna cotta-rode bessen

IJstruffel hazelnoot-marsala

✔panna cotta mousse geswirld met

✔chocolade-hazelnootijs ✔marsala

rode bessensaus ✔chocoladegalette

wijn-ijs ✔cacao en nootjes

Verpakking: 12 x 120 ml

Verpakking: 12 x 150 ml

7774

7771

✔ambachtelijke eenpersoons truffel

7946

Verkrijgbaar vanaf maart 2018

Seizoensvla advocaat
Verpakking: 6 x 1 liter

Bestellen voor: 18 mei 2018

Coupe lemon-lime

Leverbaar in week 12, 13, 19 en 20

✔limoenmousse ✔citroensaus ✔ toef
echte slagroom ✔chocoladegalette
Verpakking: 12 x 140 ml

Bestellen voor: 20 april 2018

7900

Grootmoeders bowl (alcoholvrij)
Verpakking: 12 x 125 gram
Verpakking: 5 kg

799

791

528

