
De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 13 april t/m 24 april 2015

Met het witte goud uit Limburg
          maakt u prachtige juweeltjes!

&VERS VEELZIJDIG



De basisbereiding voor de asperges (alle gerechten)

RECEPT
van de Chef
Culinaire juweeltjes met het witte goud uit 
Limburg, asperges
De aspergetijd is weer aangebroken, tijd dus om hier aandacht aan te besteden. 
Met 4 verschillende recepten doe ik dat deze maand op een iets andere manier
dan u van mij gewend bent.

De witte ‘goudstaafjes’ zijn gevoelig voor vochtigheid en kou. Onder invloed van de zon en bij een temperatuur van boven de 12 graden gaan asperges groeien. Hoewel deze 
Hollandse delicatesse relatief kort verkrijgbaar is heeft de bijzondere groente een grote schare fans en mag daarom eigenlijk niet ontbreken op uw menukaart. We zijn allemaal 
wel bekend met de klassieke bereidingen zoals ‘Asperges a la Flamande’, ‘Asperges op Vlaamse wijze met ei, ham, gekookte aardappel en botersaus’, ‘Asperges met zalm en 
Hollandaise.’ Een fantastische restverwerking is natuurlijk de aspergesoep.

Met de volgende aspergerecepten inspireer ik u graag om eens wat andere mogelijkheden uit te proberen.

Ontdoe eerst alle asperges van het ‘hout’ aan de onderkant. Dit kunt u gemakkelijk doen door uw nagel in de asperge te steken; als deze zacht en vochtig aanvoelt zit u boven het 
hout. Schil de asperges vervolgens met een dunschiller, waarbij u steeds een klein stukje van de vorige geschilde baan meepakt.  Hierdoor wordt de asperge mooi rond van vorm.  
Let op: reserveer wat schillen en uiteinden voor het crème brûlée recept! Doe alle schillen en de uiteinden van de asperges in een pan en vul deze à niveau met water. Zet de pan 
op het vuur en leg de geschilde asperges bij voorkeur plat in een slee. Op smaak brengen met zout en een klein beetje suiker, doe hier enkele klontjes boter bij en voeg eventueel 
een schijfje citroen toe om de asperges mooi blank te houden. Haal de bouillon van het vuur zodra deze kookt. Laat echt niet te lang koken want anders wordt ze bitter. Gebruik 
de bouillon om de geschilde asperges onder het vocht te zetten en dek deze dan af met een theedoek zodat ze onder het vocht blijven. Breng de asperges een minuut of 2 aan de 
kook en zet het vuur dan uit en laat ze afkoelen in hun eigen vocht.

Recept: Lamellen van asperges met waterkers en rode melde, krokant spek, gebrande hazelnoot, gekaramelliseerde eidooier en gerookte olijfolie

Bak het spek uit op een laag vuur, heel rustig totdat het goed krokant is en dan laten uitlekken op een zeef. Schil de Asperges met een dunschiller over de lengte in lange banen, 
vanaf de kop naar beneden. Snij de lamellen op gelijke grootte en leg ze dakpansgewijs op het bord.  Op smaak brengen met olijfolie, zout en peper. Gebruik nu de gehakte 
hazelnoten als ondergrond voor de eidooiers, zodat ze stevig liggen. Doe een beetje poedersuiker op de rauwe eidooiers en brand deze met de crème brûlée brander. Dresseer 
het bord rondom met de waterkers en de melde en strooi vervolgens de spekkruimels over de asperges heen.

Recept: Krokante asperges met luchtige Hollandaise op basis van olijfolie

Maak eerst de Hollandaisesaus. Zet een pan met een laagje water op het vuur, klop de castrique en de eidooiers in een bekken goed door elkaar. Zet de bekken met het mengsel 
op de pan en verwarm deze, al kloppend en au bain-marie totdat het gaar is. Wanneer het mengsel linten achterlaat, de massa dik wordt en er pieken ontstaan bij het kloppen is 
het gaar. Voeg nu al roerend de boter en de olijfolie rustig toe, beetje bij beetje zodat er een emulsie ontstaat. Maak het geheel af met de slagroom en breng op smaak met citroen, 
peper en zout. Giet het mengel in een slagroomkidde en draai hier twee patronen op, reserveer warm. Paneer nu de asperges, haal ze eerst door de bloem, klop ze goed af. Haal 
ze vervolgens door het eiwit en als laatste door de broodkruim. Frituur de asperges totdat ze  mooi goud bruin zijn, direct na het frituren nazouten. Spuit de Hollandaise in een 
hoog glas en plaats de asperges hier in.

Recept: Asperge-Kokossoep met rivierkreeftjes en bieslookolie

Smelt de boter in een ruime pan en voeg de bloem toe. Roer dit totdat er een bal ontstaat, nu is de roux gaar. Voeg hier eerst het aspergevocht aan toe en breng dit al roerend 
aan de kook, voeg als laatste de kokosmelk toe en breng het geheel op smaak met zout en peper. Let op: kook het niet te veel door, dit gaat ten koste van de kokossmaak. 
Maak ondertussen de bieslookolie. Snij de bieslook en peterselie grof. Doe de olijfolie in de blender en voeg al draaiend de kruiden toe met een snufje zout en enkele druppels 
citroensap. Duw de olie daarna door een fijne puntzeef, dit zorgt ervoor dat de olie langer houdbaar is en niet verkleurt. Leg in een bord enkele staartjes van de rivierkreeft, giet 
de hete soep erover en maak het af met stukjes asperge en de bieslook olie.

Recept: Een romige crème brûlée van asperges

Verwarm de oven voor op 125 graden. Breng de achtergehouden schillen en uiteinden van de asperges in een pan, met de melk en de slagroom, aan de kook. Zet het vuur af en 
laat het nog enkele minuten staan. Splits de eieren en doe de eidooiers met de suiker in een grote kom en klop dit door elkaar. 
Schenk de hete room erbij en roer tot het mengsel wat dikker wordt. Verdeel over de schaaltjes. Zet de schaaltjes 
ca. 45 minuten op een rooster in de oven totdat ze gaar en helemaal gestold zijn. Laat de bakjes goed afkoelen en brand ze direct 
voor het serveren met rietsuiker voor een mooie krokante karamellaag.

Ingrediënten:
- 3 hele asperges, geschild en gegaard
- 25 gram gerookte spekblokjes, heel fijn gesneden
- 2 verse eidooiers 

Ingrediënten:
- 3 asperges geschild en gegaard
- bloem, losgeklopt eiwit en Japans broodkruim om te  
  paneren

Ingrediënten:
- 1 liter kookvocht van de asperges (dubbel getrokken  
   aspergebouillon)
- 400 ml kokosmelk

Ingrediënten:
- 200 gram schillen en uiteinden van de asperges
- 250 gram volle melk

- 15 gram hazelnoot, gebrand en gehakt
- 1 eetlepel poedersuiker
- 1 eetlepel gerookte olijfolie

- 4 eidooiers
- 4 eetlepels castrique (basis receptuur)
- 150 gram gesmolten boter
- 50 gram olijfolie van goede kwaliteit

- 50 gram boter
- 50 gram bloem
- 200 ml olijfolie
- 1 bos bieslook

- enkele topjes waterkers
- enkele topjes rode melde
- zout en peper

- 25 gram verse slagroom
- enkele druppels citroensap 
- twee slagroompatronen
- zout en peper

- enkele takjes platte peterselie
- rivierkreeften staartjes 
- zout , peper en citroen sap

- 250 gram verse slagroom
- 100 gram suiker
- 5 hele eieren

- rietsuiker om af te branden

Bon appétit!
Herman Klukkert  Chefkok VHC Jongens



 
UIT ONZE EIGEN SLAGERIJ

Ragazzi Kwaliteitsvleesch is de eigen professionele slagerij van  
VHC Jongens BV. Met grote regelmaat organiseren wij leuke 
workshops om mooie soorten vlees te laten zien en proeven. 
Sowieso bent u te allen tijde welkom om eens te komen kijken 
of proeven. We bereiden graag een uitgebreide lunch voor u met 
vlees naar eigen keuze. 

VLEES

Zuiglam Heel (Texelaar)    
1 stuk à ca. 12 kg  |  Prijs per kilo
art.nr.: 37.260.09     

Hamburger Black Angus     
10 stuks à ca. 180 gr  |  Prijs per kilo
art.nr.: 37.403.72     

Kipfilet Gerookt Gesneden    
1 stuk à ca. 500 gr  |  Prijs per pak
art.nr.: 37.333.19     

Boeren Maiskipfilet Supreme    
1 stuk à ca. 180-200 gr  |  Prijs per kilo
art.nr.: 37.354.14     

Eendenborst Filet Canard    
1 stuk à ca. 350 gr  |  Prijs per kilo
art.nr.: 37.358.02     

17.25

18.45

9.25

9.75

15.60

Twisker Hamburger peper/zout  15 stuks à ca. 170 gr   art.nr.: 37.037.76   € 25,40 p/doos
Van onze Piemontese koe uit het Twiske.
St. Rubia Hamburger peper/zout geport   art.nr.: 37.039.32  € 15,45 p/kg
Van onze 10 jarige Spaanse koeien.
Hamburger Wagyu  10 stuks à ca. 155 gr    art.nr.: 37.403.64   € 27,15 p/doos

In april is het Hollandse lamsvlees weer 
volop verkrijgbaar. Onze slachter zit in 
Amsterdam op de Centrale Markt dus dat 
schakelt heel makkelijk. Indien wenselijk snijden
wij kosteloos de hele lammeren voor u in delen 
(lamsbout / lamsrug / lamschouder / lamsbuik / 
lamsnek).

Van hele gerookte kipfilet zonder kontjes en peesjes. Lekker voor op een sandwich, 
brood of voorgerecht. Lekker met groene appelpesto!

Bij Ragazzi Kwaliteitsvleesch maken we de meeste hamburgers zelf. De kracht van onze 
hamburger is dat we hem met de hand maken. Er komt, behalve de gehaktmolen, geen machine 
aan te pas om de burgers te maken. Dat betekent dat bij het bakken de hamburgers niet opkrullen 
of vervormen en ook een lekkere rulle bite hebben. Hieronder een kleine greep:

Prosciutto Crudo Dolce 
12 Maanden  
1 stuk à ca. 3 kilo  | Prijs per kilo  
art.nr.: 43.603.69     

16.60

Lekkere maiskipfilet’s met vel en het eerste vleugellid. Een top product voor een mooi 
prijsje! 

Lammetje Heel Hollands  Stuk à ca. 20 kg art.nr.: 37.265.04 € 13,75 p/kg
Lamsprocureur Hollands   Stuk à ca. 800 gr  art.nr.: 37.260.25  € 14,35 p/kg
Lamsbout met Been Hollands  Stuk à ca. 2,5 kg    art.nr.: 37.265.12 € 13,95 p/kg
Lamsrug Heel Hollands Stuk à ca. 2,5 kg    art.nr.: 37.265.38  € 19,75 p/kg
Lamsschouder Hollands Stuk à ca. 1,5 kg    art.nr.: 37.265.46  € 12,25 p/kg

 

Mooie droge ham met natuurlijke vorm,  zonder been en in de lengte 
doormidden gesneden. Prosciutto lijkt op Parmaham. Na 12 maanden rijping heeft de ham 
een intense en zachte smaak. 



FOODPAKKERSFOODPAKKERS

Gouda Komijn  
Pak à 525 gram
art. nr.: 43.220.20

Gouda Naturel  
Pak à 525 gram
art. nr.: 43.206.60

Tebben Grana Padona 
Geschaafd  
Zak à 500 gram
art. nr.: 43.302.71

Lebo Verse Roomkaas 
Bieslook     
Spuitzak à 500 gram
art. nr.: 43.311.46

Lebo Verse Roomkaas 
Naturel     
Spuitzak à 500 gram
art. nr.: 43.311.20

Lebo Verse Roomkaas 
Augurk     
Spuitzak à 500 gram
art. nr.: 43.311.88

VHC Verse Roomkaas 
Naturel      
Bak à 1 kilo
art. nr.: 43.301.22

VHC Verse Roomkaas 
Bieslook      
Bak à 1 kilo
art. nr.: 43.301.30

Old Holland  
Pak à 525 gram
art. nr.: 43.216.185.95

4.95

5.95

5.50

5.50

5.50

7.90

7.90

5.65
Danaeg Heelei
Fles à 1 liter
art.nr.: 43.103.64

Danaeg Eigeel
Fles à 1 liter
art.nr.: 43.103.72

Danaeg Eiwit
Fles à 1 liter
art.nr.: 43.103.98

Can à 5 liter
art.nr.: 42.202.08

Can à 5 liter
art.nr.: 43.103.48

Can à 5 liter
art.nr.: 43.103.80

3.75

6.15

3.40

16.25

25.95

13.75

Vergeer Partypuntjes

NIEUW!



FOODPAKKERS

Drogheria & Alimentari Molens
Zwarte Peper
Krimp 6 stuks à 45 gram
art.nr.: 20.004.04

4 Seizoenen Peper
Krimp 6 stuks à 35 gram
art.nr.: 21.325.54

Middellandse Zeezout
Krimp 6 stuks à 45 gram
art.nr.: 20.012.20

8.70

8.70

8.70

Avila Gevulde 
Wijngaardbladeren
Blik à 2 kilo
art.nr.: 21.608.36

Castellino 
Gegrilde Artisjokken   
Pot à 1 kilo
art.nr.: 21.724.27

Avila 
Kappertjes   
Pot à 720 gram
art.nr.: 20.380.59

Avila 
Amarena Kersen 
op Siroop   
Pot à 890 gram
art.nr.: 20.380.09

Royal Mail 
Groene Peperkorrels       
Blik à 850 gram
art.nr.: 21.301.10

Royal Mail 
Groene Peperkorrels       
Blik à 200 gram
art.nr.: 21.300.95

Royal Mail 
Kappertjes       
Blik à 700 gram
art.nr.: 21.022.50

Avila 
Maraschino Kersen 
met Steel     
Pot à 1900 gram
art.nr.: 20.381.08

Maison Gourmet Escargots 
(Slakken)
Groot 24 stuks
Blik à 170 gram   art.nr.: 20.326.21

Extra Groot 72 stuks  
Blik à 800 gram   art.nr.: 20.326.13

Extra Groot 18 stuks    
Blik à 200 gram   art.nr.: 20.326.05 

7.50

16.95

3.95    

4.95

4.60

1.60

4.95

10.50

2.10

8.65

2.50

8.900.70

Avila 
Artisjokbodem
Tray 6 blikken à
390 gram
art.nr.: 20.380.17

First State 
Rode Kidney Bonen  
Blik à 400 gram
art.nr.: 20.380.83



FOODPAKKERSFOODPAKKERS

Royal 
Geroosterde 
Rode Paprika         
Blik à 5 kilo
art. nr.: 23.231.95

John West 
Tonijnstukken 
in Water            
Blik à 1700 gram
art. nr.: 21.111.60

John West 
Tonijnstukken 
in Zonnebloemolie              
Blik à 1700 gram
art. nr.: 21.111.36

Princes 
Tonijnstukken 
in Water               
Blik à 1705 gram
art. nr.: 21.117.30

Princes 
Tonijnstukken 
in Olie             
Blik à 1705 gram
art. nr.: 21.119.54

NektarQuell 
Imkerhoning Vloeibaar              
Fles à 500 gram
art. nr.: 20.641.87

Breitsamer Imker 
Bloemenhoning                  
Blik à 2000 gram
art. nr.: 20.641.03

Breitsamer 
Bijenhoning                  
Blik à 1000 gram
art. nr.: 20.641.37

Breitsamer 
Bijenhoning                  
Doos 120 cups à 20 gram
art. nr.: 20.641.11

Breitsamer 
Imkergold                    
Fles à 1500 gram
art. nr.: 20.641.45

Breitsamer 
Honingsticks                     
Silo 80 stuks à 8 gram
art. nr.: 20.641.53

Langnese 
Honingsticks                           
Silo 80 stuks à 8 gram
art. nr.: 20.053.05

Princes 
Tonijnstukken 
in Water 
Blik à 185 gram
art. nr.: 21.117.22

Doos 12 stuks à 185 gram
art. nr.: 21.117.06

John West 
Wilde Roze Zalm                  
Blik à 418 gram
art. nr.: 21.116.238.95 8.35 8.35

8.90

0.95

8.95

3.30

13.95

7.35

15.90

8.95 11.40

11.80 11.40

2.30

NIEUW!



FOODPAKKERS

Lu Bastogne Koeken                  
Tray 6 pakken à 260 gram
art. nr.: 27.002.60

Lonka Soft Nougat 
Pinda & Chocolade               
Doos à 214 stuks
art. nr.: 27.718.23

Lotus Luxe Assorti 
Per Stuk Verpakt             
Doos à 180 stuks
art. nr.: 27.806.18

Wilhelmina Pepermunt              
Doos à 3 kilo
art. nr.: 27.728.05

Wilhelmina Pepermunt              
Zak à 1 kilo
art. nr.: 27.728.97

Wilhelmina 
Pepermunthartjes 
Roze/Wit             
Zak à 1 kilo
art. nr.: 27.728.47

Wilhelmina Pepermunt    
Silo à 200 stuks
art. nr.: 27.130.23

Lotus 
Echte Enkhuizer 
Glacé Koek             
Doos 18 stuks à 55 gram
art. nr.: 27.810.70

Lonka Soft Nougat 
Pinda & Vruchten          
Doos à 214 stuks
art. nr.: 27.718.31

Lonka Soft Nougat 
Karamel           
Doos à 214 stuks
art. nr.: 27.718.49

Napoleon Lempur 
Lemon                  
Zak à 1 kilo
art. nr.: 27.747.28

Napoleon Zwart Wit 
Kogels                        
Zak à 1 kilo
art. nr.: 27.747.36

Napoleon Wijnballen                         
Zak à 1 kilo
art. nr.: 27.747.44

Snelle Jelle 
Kruidkoek Naturel                         
Doos 20 stuks à 70 gram
art. nr.: 27.807.59

Snelle Jelle 
Kruidkoek Rozijnen                         
Doos 20 stuks à 70 gram
art. nr.: 27.807.418.25

14.75

8.80

7.95

2.75

2.80

4.90

5.40

13.95 13.90

4.50 4.30 4.50

7.95 7.95



THE FRUITLAB

4.95

The Fruitlab 
Versgeperst 
Appel
Fles à 1 liter
art.nr.: 01.063.53

The Fruitlab 
Versgeperst 
Sinaasappel 
Can à 2 liter 
art.nr.: 01.060.72

VOOR 15.00 UUR BESTELD, VOLGENDE DAG IN HUIS

The Fruitlab 
Versgeperst 
Sinaasappel Kiwi
Fles à 1 liter
art.nr.: 01.063.37

2.60

2.50 3.90

5.25

The Fruitlab
Hayward Kiwi
Doos à 6 x 250 ml
art.nr.: 01.069.23

5.40

The Fruitlab
Jonagold Apple
Doos à 6 x 250 ml
art.nr.: 01.068.90

5.25

The Fruitlab
Ruby Red 
Grapefruit
Doos à 6 x 250 ml
art.nr.: 01.069.31

The Fruitlab 
Senga Sengana 
Strawberry
Doos à 6 x 250 ml
art.nr.: 01.069.15 4.80

The Fruitlab 
Valencia Orange
Doos à 6 x 250 ml
art.nr.: 01.069.07

The Fruitlab 
Versgeperst 
Sinaasappel 
Aardbei
Fles à 1 liter
art.nr.: 01.063.45

2.602.45

The Fruitlab 
Versgeperst 
Sinaasappel
Fles à 1 liter
art.nr.: 01.060.14

1.95

The Fruitlab 
Versgeperst 
Sinaasappel 
Banaan
Fles à 1 liter
art.nr.: 01.060.06



ZOET&ZUUR

5.606.255.95

8.75

8.75

8.75

3.703.95

3.5511.90

2.90

3.95

7.957.50

VHC Dill Chips
Zoetzuur
Tray à 2 x 2400 ml
art.nr.: 20.231.09

Kesbeke 
Amsterdamse Uien
Pot à 2650 ml
art.nr.: 23.241.35

Kesbeke 
Augurken 30/40
Blik à 10 liter
art.nr.: 23.262.72

Kesbeke 
Komkommer 
Plak Groen Klein
Pot à 2650 ml
art.nr.: 23.242.42

Kesbeke 
Augurken Cornichon
Pot à 2650 ml
art.nr.: 23.241.85

Kesbeke 
Komkommer 
Plak Groen
Blik à 10 liter
art.nr.: 23.263.55

Kesbeke 
Horecastukjes
Pot à 2650 ml
art.nr.: 23.242.18

VHC Horecablokjes
Zoetzuur
Tray à 2 x 2400 ml
art.nr.: 20.233.65

VHC Wortelsalade
Zoetzuur
Tray à 2 x 2400 ml
art.nr.: 20.231.91

VHC Zilveruien
10/14 Zoetzuur
Tray à 2 x 2400 ml
art.nr.: 20.231.59

VHC Zigeunersalade
Zoetzuur
Tray à 2 x 2400 ml
art.nr.: 20.232.32

VHC Paprikasalade
Rood - Zoetzuur
Tray à 2 x 2400 ml
art.nr.: 20.232.08

Kesbeke
Augurken D
Pot à 2650 ml
art.nr.: 23.241.01

Kesbeke 
Atjar Tjampoer
Pot à 2650 ml
art.nr.: 23.243.09

Alle 10 liter
blikken nu 

voor slechts:
 8.75



FOODPAKKERS

Corny Bakers Tortilla 
Chips Chili   
Doos à 12 x 450 gram
art.nr.: 27.811.37  19.95

Corny Bakers Tortilla 
Chips Naturel  
Doos à 12 x 450 gram
art.nr.: 27.811.03 19.95

Corny Bakers Tortilla 
Chips Nacho Cheese  
Doos à 12 x 450 gram
art.nr.: 27.818.30  

Corny Bakers Tortilla 
Chips Barbecue  
Doos à 12 x 450 gram
art.nr.: 27.811.95 19.95 19.95

Heinz 
Tomaten Ketchup          
Can à 10,2 liter
art.nr.: 23.121.30

Heinz 
Tomaten Ketchup          
Can à 5 liter
art.nr.: 23.121.48

Wijko 
Zigeunersaus         
Emmer à 3 kilo
art.nr.: 23.128.33

Duca 
Yakitori
Doos 40 stuks à 25 gram
art.nr.: 46.148.49

Nutco Cocosmelk  
Blik à 2900 ml
art.nr.: 21.480.06

Nutco Cocosmelk  
Blik à 400 ml
art.nr.: 21.480.14

23.95 13.90 7.80 10.80

3.80 0.60

Orange 
Marmelade
art.nr.: 20.478.60

Bosbessenjam 
art.nr.: 20.478.28

Kersenjam 
art.nr.: 20.478.44

Honing 
art.nr.: 20.478.86

Abrikozenjam  
art.nr.: 20.478.02

Aardbeienjam   
art.nr.: 20.474.56

Tray 15 stuks à 30 gram

4.50

4.50

4.50

6.95

4.50

4.50

Bresc Knoflookpuree 
Vers         
Pot à 1 kilo
art.nr.: 43.011.15

Bresc Tapenade 
Zongedroogde Tomaten  
Pot à 1 kilo
art.nr.: 20.512.254.45 6.30



FOODPAKKERS

Remia
Smokey
Hot Cocktail
Saus   
Tube à 750 ml
art.nr.: 23.124.29  

Remia
Burger
Relish
Saus     
Tube à 750 ml
art.nr.: 23.124.11  

Remia
Smokey
BBQ
Saus     
Tube à 750 ml
art.nr.: 23.124.37 

Remia
American
Garlic
Saus     
Tube à 750 ml
art.nr.: 23.124.03  

1.95 1.95 1.95 1.95

5.80

Kip-Kerrie 
Bak à 1 kilo
art.nr.: 43.718.11  

7.75

Tonijn 
Bak à 1 kilo
art.nr.: 43.718.37  

7.95

Zalm 
Bak à 1 kilo
art.nr.: 43.718.29 

10.90

Krab 
Bak à 1 kilo
art.nr.: 43.718.45 

Broodsalades 

6.50

Kip-Saté  
Bak à 1 kilo
art.nr.: 43.723.56  

6.20

Vrije Uitloop Ei 
Bak à 1 kilo
art.nr.: 43.718.03  

Remia
Honing
Mosterd
Dressing          
Fles à 1 liter
art.nr.: 23.124.53

Remia
Salata
Naturel
Dressing             
Fles à 1 liter
art.nr.: 23.124.45

Remia
Magere
Yoghurt
Dressing          
Fles à 1 liter
art.nr.: 23.124.61

Remia
Balsamico 
Dressing            
Fles à 1 liter
art.nr.: 23.124.87

2.60 2.05 2.60 2.60



VHC Jongens BV 
Ambacht 3 
1511 JZ Oostzaan

T: 075  684 30 55 

E: info@vhcjongensbv.nl
www.vhcjongensbv.nl  

U kunt deze folder ook online bekijken op onze website. 
Prijswijzingen en drukfouten voorbehouden. 

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen 
account? Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of 
met uw vertegenwoordiger. 

Bestellingen per telefoon: 075 684 78 60
Bestelling per fax: 075 684 11 91 

GROENTE&FRUIT
Hoe vers wilt u

het hebben?

Peka 
Aardappelgratin              
Zak à 2 kilo
art. nr.: 45.051.63

Peka 
Mediteraanse 
Aardappelgratin              
Zak à 2 kilo
art. nr.: 45.910.97

Peka 
Aardappelpartjes             
Zak à 2 kilo
art. nr.: 45.051.39

4.60 5.502.95

Wilde Spinazie Vuil
Prijs per kilo
art.nr.: 45.322.73

Chioggia Bieten
Prijs per kilo
art.nr.: 45.342.95

Radijs
Prijs per bos
art.nr.: 45.106.91

Waterkers
Prijs per bos
art.nr.: 45.150.05

Krop Sla
Prijs per stuk
art.nr.: 45.132.23

Broccoli
Prijs per kilo
art.nr.: 45.102.03

3.25

1.55 0.79

1.55

0.89 1.95


