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Uitgave 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt worden 

door middel van druk, 

fotokopie, microfilm, digitale 

publicatie of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever. 

Wijzigingen, zet- en  

drukfouten voorbehouden.

Actieperiode van deze folder: 

1 april t/m 11 juni 2019

2

Hele fijne en 
smaakvolle 
feestdagen!

Culinaire groet,  
alle medewerkers van  
De Jong Diepvries B.V.
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Mexicomix
Verpakking: 4 x 2,5 kg  1794

Omelet naturel ambachtelijk
Verpakking: 50 x 90 gram 9102

Macedoinemix
Verpakking: 4 x 2,5 kg  1795

Omelet fijne kruiden
Verpakking: 50 x 90 gram  9101

Broccolimix
Verpakking: 4 x 2,5 kg  1797

Boerenomelet
Verpakking: 50 x 90 gram  9110

Huismerk

OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS EEN SELECTIE VAN ONS DIEPVRIESASSORTIMENT 
TE VINDEN. AARDAPPEL- EN GROENTEPRODUCTEN, HEERLIJKE DESSERTS OF EEN 
PAASGEBAKJE VOOR BIJ DE KOFFIE. 

 DIEPVRIES 
 ASSORTIMENT



4

Wener appeltaart 
Een appeltaart met frisse appelstukjes en zachte 

rozijnen, op een bodem van hard Wenerdeeg.

Verpakking: 1,8 kg (12 taartpunten)  8823

Roomboter appeltaart 
Verse appeltjes in een krokante korst van 

zanddeeg, bereid met roomboter.

Verpakking: 1,8 kg (12 taartpunten)  8449

Iets te vieren?

Huismerk

voorgesneden

Er gaat niets boven een stuk warme appeltaart. Met een knapperige deegkorst, 
zachte appelvulling en het lekkerst met een toef verse slagroom!
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Waldkorn® Bolletje
Verpakking: 45 x 58 gram  

8532

Waldkorn® Classic 
Pyramide junior
Verpakking: 80 x 50 gram  

8119

Waldkorn® Classic  
Carré
Verpakking: 30 x 100 gram  

8158

Dat kan met Waldkorn® Oergranen Naturale, een nieuw assortiment 
broodspecialiteiten van CSM Bakery Solutions. Alle varianten hebben dit 
met elkaar gemeen: een onovertroffen smaak en een luchtig karakter.

Puur genieten?

Hybride gegaarde gehaktbal
Verpakking: 25 x 125 gram  4207

Hybride hamburger
Verpakking: 20 x 100 gram  4208

Ontdek ons nieuwe 
hybride-concept 
Halv-om
Minder vlees. Zelfde smaak. 
Onze Halv-om gehaktballen 
en burgers zijn gemaakt 
van kwaliteitsrundvlees en 
30% champignons, zonder 
E-nummers. 

Waldkorn® Classic 
Reuzenbol 
Verpakking: 20 x 128 gram  

8128

Voor echte 
Bourgondiërs!

Vlees
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Jacket wedges
Verpakking: 4 x 2,5 kg  6082

Homemade puree 
Verpakking: 4 x 2,5 kg  16042

Sweet potato fries 
Verpakking: 5 x 2,27 kg  16092

Sweet potato gratins
Verpakking: 6 x 1 kg  6092

Mini gratins  
asperge-parmezaan
Verpakking: 10 x 1 kg  6414

Mini gratins  
aardpeer-pastinaak
Verpakking: 10 x 1 kg  6415

Deze gratins zien er 
leuk uit en heerlijk 
als bijgerecht.

Zoet & kruidig
De zoete aardappel is – in tegenstelling tot de aardappel - een 
groente. De smaak is lekker zoet en kruidig. Het assortiment 
van Aviko is aangevuld met nieuwe zoete aardappelvarianten.

Sweet potato diced 
Verpakking: 5 x 2,27 kg  6091

Pommes Duchesse 
Verpakking: 4 x 2,5 kg  6085

Eindeloos variëren met deze 
krokante zoete aardappel-
blokjes; in een wokgerecht, 
salade of zelfs als dessert.

Luchtig van binnen, lekker 
krokant van buiten. Pommes 
Duchesse geven je gerecht 
een extra feestelijk karakter.

35 gram
 per stuk

Aardappel
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Lekker & snel

Flammenkuchen  
met gerookte ham en ui 
Een Flammenkuchen met een smakelijk 

mengsel van room en kwark en rijkelijk 

belegd met gerookte ham en ui.  

Verpakking: 10 x 2 stuks  9640  
(1 stuk = 260 gram)

Flammenkuchen met zalm 
Deze Flammenkuchen belegd met 

stukjes zalm, prei, dille en citroenschil 

is net zo lekker als hij eruitziet!

Verpakking: 10 x 2 stuks  9641  
(1 stuk = 270 gram)

Flammenkuchen  
met appel en kaneel 
Deze zoete Flammenkuchen met appel 

en kaneel is heerlijk als dessert. 

Verpakking: 10 x 2 stuks  9642  
(1 stuk = 150 gram)

Groenten-aardappelsnack 
Verpakking: 4 x 1 kg  5713

Mini rösti (afgebakken)

Verpakking: 3 x 3 kg  6803

Aardappel

Tortelloni tricolore kaas
Verpakking: 2 x 2 kg  9685

Flammkuchen is een klassieker uit de Elzas en 
lijkt op een hartige pizza. Het kan zowel als 
voorgerecht, bij de borrel of als dessert gegeten 
worden. Er zijn nu drie nieuwe smaken beschikbaar.

Balletje gemaakt van 
aardappel & diverse 
groenten, gevuld met 
roomkaas en bieslook.



Ingrediënten
500 gram haricot verts
2 kilo groentemix van 
wortel en pastinaak 
150 gram sjalot 
20 gram gember 
20 gram knoflook 
100 gram boter
2 dl groentebouillon
Voor de garnering 
(optioneel): bieslook en 
amandelstukjes
 
Bereiden
1.   Laat de groentemix  

en haricot verts  
24 uur van te voren in 
de koeling ontdooien.

2.   Fruit de fijn gesneden 
sjalot met de verse 
gember en knoflook 
in een beetje boter 
en blus af met de 
groentebouillon.

3.   Verhit dit goed door, 
meng de groenten er 
doorheen en bak nog 
circa vijf minuten.

4.  Verdeel de stoof over 
de borden en garneer 
met de bieslook en 
amandelstukjes.

Caribbean stew

Vers in zak

Worteltjes extra fijn
Verpakking: 4 x 2,5 kg  1252

Haricot verts zeer fijn
Verpakking: 4 x 2,5 kg  1046

Suikerpeultjes
Verpakking: 4 x 2,5 kg  1123

Groenten
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Terrine gerookte zalm met 
peper, dille en roomkaas
Een mini-terrine met roomkaas, 

gemarineerde zalm en afgewerkt  

met gerookte zalm.

Verpakking: 12 x 20-25 gram  3251

Schaaldierenbonbon met 
roomkaas en rivierkreeftje
Schaaldierenbonbon gevuld met 

roomkaas gegarneerd met een 

rivierkreeftstaartje.

Verpakking: 12 x 20-25 gram  3252

Duurzame vis
Bij VisSpecialist Almelo kun je terecht voor  
heerlijke visproducten en visspecialiteiten van hoge 
kwaliteit. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. 
VisSpecialist Almelo draagt dan ook het MSC-keurmerk, hét 
keurmerk dat garandeert dat een vis duurzaam gevangen is.  

Pangasiusrolletjes gevuld met zalm 
Pangasiusfilet opgerold met zalm. Verpakking: 1 kg  3420

wordt geleverd 
zonder stokje 

Gerookt zalmrolletje met 
gerookte forelmousse
Zalmrolletje met gerookte 

forellenmousse afgewerkt met 

peterselie.

Verpakking: 12 x 20/25 gram  3250

Garnalen gekookt en gepeld
Verpakking: 1 kg  3351

Garnalenspies
Verpakking: 15 x 70 gram  3358

Spies witvis-garnaal- 
inktvis-groenten 
Mooie spies met witvis, inktvis, 

garnalen, paprika en tomaat. Makkelijk 

te bereiden op BBQ, grill en koekenpan.

Verpakking: 8 x 100 gram  3357

Vis

MSC- & ASC 
keurmerk
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Zoete traktatie

Coupe aardbei-room 
Een coupe met een 

aardbeienmousse, gedecoreerd 

met een toef slagroom en een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 130 ml  7836

Bestellen voor 18 mei 2019

Bestellen voor 25 mei 2019

Sluit het diner af met een heerlijk zoet lentedessert. 
Geniet van een luxe ijstaartje, een feestelijke  
coupe of een chocoladetraktatie.

Desserts

Liefdescoupe witte  
chocolade-aardbei 
Een coupe met witte 

chocolademousse en een swirl van 

aardbeiensaus, gedecoreerd met rode 

chocoladehartjes.

Verpakking: 12 x 120 ml  7776
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Paascoupe advocaat-chocolade  
Een coupe met advocaatmousse en een swirl van chocoladesaus, 

gedecoreerd met een toef slagroom en een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml  7771

Bestellen voor 23 maart 2019

Coupe lemon-lime 
Een coupe met limoenmousse en 

citroensaus, gedecoreerd met een toef 

slagroom en een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 130 ml  7900

Bestellen voor 18 mei 2019

Coupe café noir 
Een coupe met een cakemousse en een 

koffie-cookiesaus, gedecoreerd met een 

kruim van speculoos.

Verpakking: 12 x 120 ml  7346

Bestellen voor 18 mei 2019

Oranjecoupe mango-
passievrucht  
Feestelijke oranje diamantcoupe 

gevuld met passievruchtenmousse en 

mangosaus, gedecoreerd met een toef 

slagroom en een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 130 ml  7764

Bestellen voor 30 maart 2019

Luxe ijs stammetje 
Eenpersoons stammetje van vanille-ijs 

met een karamelsaus en een voetje van 

chocolade.

Verpakking: 12 x 100 ml  7777

Luxe mousse stammetje 
Eenpersoons stammetje van 

vanillemousse met een voetje van 

chocolade.

Verpakking: 12 x 120 ml  7774

Bestellen voor 18 mei 2019 Bestellen voor 18 mei 2019

IJstruffel hazelnoot-marsala 
Ambachtelijke eenpersoons truffel 

van chocolade-hazelnoot en marsala 

wijn-ijs, gedecoreerd met cacao en 

nootjes.

Verpakking: 12 x 150 ml  7946

Bestellen t/m 17 mei 2019
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Coupe Dag van de Zorg 
Coupe gevuld met groene appel 

mousse en een swirl van cranberry, 

gedecoreerd met cranberry stukjes en 

een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml  7133

Paastaartje mousse 
Paastaartje van slagroom- en 

advocaatmousse, half gechocolateerd 

en gedecoreerd met een rozetje 

slagroom, chocoladekrullen en een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml  7286

Bestellen t/m 12 april 2019

Bestellen voor 22 maart 2019

Paascoupe roomijs 
Luxe coupe gevuld met bosbessenijs  

en een swirl van frambozen, 

gedecoreerd met woudvruchten en  

een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 150 ml  7277

Paastaart roomijs  
Paastaart van vanille-ijs met een 

swirl van passievruchten, half 

gechocolateerd en gedecoreerd met 

diverse eetbare decoraties.

Verpakking: 6 x 1 liter  7485

Bestellen voor 22 maart 2019

Desserts

Bestellen voor 22 maart 2019

Vier het voorjaar!
Beleef zoete momenten van oprecht plezier en geniet van puur ambachtelijk 
vakmanschap. Maak kennis met het nieuwe voorjaarassortiment.

De Dag van de Verpleging wordt 
door veel mensen ook wel de 
Dag van de Zorg genoemd
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Paasei roomijs 
Chocoladepaasei gevuld met vanille-ijs, 

gedecoreerd met streepjes witte en 

gele chocolade.

Verpakking: 12 x 110 ml  7489  
Paasei roomijs suikervrij 
Verpakking: 12 x 110 ml  107489

Bestellen voor 22 maart 2019

Paascoupe bavorois 
Feestelijke coupe met onderin 

stroopwafelstukjes, daarop panna 

cotta bavarois en een laagje 

peren. Gedecoreerd met een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 140 ml  7499  
Paascoupe bavorois suikervrij 
Verpakking: 12 x 140 ml  107499

Bestellen voor 22 maart 2019

Taartje Koningsdag 
Feestelijke bol gevuld met een 

cheesecakemousse en een swirl van 

abrikozen, volledig gechocolateerd 

en gedecoreerd met slagroom en een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 110 ml  7545

Lente - vaderdag mousse taartje 
Een taartje van aardbeienmousse  

op een chocolade biscuitbodem, 

gedecoreerd met streepjes witte 

chocolade, een rozetje slagroom en  

een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 110 ml  7171  
Lente dessert suikervrij 
Verpakking: 12 x 110 ml  107171

Pinkstercoupe 
Feestelijke coupe gevuld met 

mango- en lychee-ijs, gedecoreerd 

met een chocolade parelmix en een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 110 ml  7138

Bestellen voor 10 mei 2019

Bestellen voor 9 mei 2019

Bestellen voor 29 maart 2019

Coupe Bevrijdingsdag 
Feestelijke coupe gevuld met een 

yoghurtmousse en een swirl van 

bosbessen, gedecoreerd met een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 140 ml  7319

Bestellen voor 29 maart 2019

Voor elke gelegenheid een aangepast dessert
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Le petit-grand dessert

Passievruchtenmousse met 
bosvruchten
Verpakking: 20 x 54 gram  7276

Lemoncrunch panna cotta 
Verpakking: 18 x 78 gram  7245

Bananoffee mousse 
Verpakking: 22 x 84 gram  7231

Coupe advocaat 
Verpakking: 24 stuks  7377

Bitterkoekjesmousse 
Verpakking: 22 x 90 gram   7376

Honing cheesecake balkje 
Verpakking: 18 x 79 gram  7370

Coupe orange 
Verpakking: 24 stuks  7378

Desserts

Niets is zo aantrekkelijk als een tafel vol kleine versies van de 
lekkerste desserts. Daarom hebben we dit jaar gekozen voor dé 
afsluiting le petit-grand dessert: een tafel vol met de lekkerste 
desserts in kleinere versies, zodat iedereen kan genieten.

Passie-mangomousse 
Verpakking: 22 x 84 gram  7302

Chique afsluiten

Bestellen voor 22 maart 2019

Bestellen voor 22 maart 2019Bestellen voor 22 maart 2019Bestellen voor 22 maart 2019

Bestellen voor 22 maart 2019Bestellen voor 22 maart 2019Bestellen voor 22 maart 2019
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Frambozen macaron
Luxe grote macaron gevuld met  

mousse en verse frambozen.

Verpakking: 16 x 65 gram  18526

1. Mango ijstaartje
Eenpersoons dessert van mango- 

en kokosijs, met in de kern 

kokosmeringue.

Verpakking: 2 x 150 ml  17468

2. Croquantins vanille
Vanille roomijs met een kern van 

meringue en gekarameliseerde 

hazelnoten.

Verpakking: 4 x 135 ml  27527

Mixdoos mini gebakjes
Verpakking: 40 x 40 gram  18105

3. Paaschocolade ei bavaroise 
Een heerlijk chocolade ei met een 

fraaie paasdecoratie. 
Verpakking: 12 x 55 gram  17520

Mixdoos dessertglaasjes 
Verpakking: 8 x 12 x 66 ml  18356

Ideaal voor wie niet kan kiezen: mixdozen 
met verschillende zoete lekkernijen

Dé traktatie voor Koningsdag 
en Bevrijdingsdag!

1
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Oranje soes midi
Verpakking: 24 x 80 gram  18938

Desserts

Bestellen voor 30 maart 2019

Bestellen voor 22 maart 2019

Bestellen voor 22 maart 2019

Bestellen voor 22 maart 2019

Oranje tompouce
Verpakking: 30 x 75 gram  18937

Bestellen voor 30 maart 2019



Van de
bakker

Mini paasstol per stuk verpakt 
Verpakking: 20 x 85 gram  8914
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De paasstol mag natuurlijk niet ontbreken 
bij het paasontbijt of de paasbrunch! 

Vrolijk  
pasen!


