
5

Tips voor de
lekkerste 
hamburgers
Kijk op pagina 2

Onze aanbiedingen zijn geldig van 13/5/2019 t/m 25/5/2019 

FOLDERAANBIEDINGEN

Producten worden geleverd tegen netto/nettoprijzen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen zijn op voorraad en worden bij aanvraag voor u besteld. Prijzen zijn excl. btw. Producten worden geleverd tegen netto/nettoprijzen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen zijn op voorraad en worden bij aanvraag voor u besteld. Prijzen zijn excl. btw. 

Producten worden geleverd tegen netto/nettoprijzen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen zijn op voorraad en worden bij aanvraag voor u besteld. Prijzen zijn excl. btw. 

Hoka | Den Haag | 070 - 3675736 | info@hokadenhaag.nl | Waalwijk | 0416 - 313039 | info@hokawaalwijk.nl



€15,75

van Wijngaarden’s Zaanse Mayonaise 
Emmer 10 l

Vanreusel Loempidel
 15 x 80 g

Gouda’s Glorie Frituurvet 
Vast Vertrouwd

4 x 2,5 kg

€16,40

€10,45

Een goede hamburger valt altijd in de smaak. 
Ook op foodtruckfestivals komen hele 
bouwwerken voorbij.
Hoe bouw je aan jouw ideale burger?

Bouwsteen 1
Het broodje. Ga je voor een zacht broodje, een harde 
variant of voor de gulden tussenweg?  Zoals het 
populaire briochebroodje, niet te hard, niet te zacht. 
En lekker knapperig!

Bouwsteen 2
Het vlees. Kies altijd voor kwaliteit. Rundergehakt is 
een prima basis, maar als je wat meer wilt uitpakken 
kun je ook gaan voor black angus, lamsvlees, kip of 
pulled pork. Vegetarische burgers van groenten of 
sojabonen zijn een perfect alternatief.

Bouwsteen 3
Kaas. Cheddar staat met stip op één, een kaas die 
lekker smelt. Maar ook geitenkaas doet het goed.

Bouwsteen 4
Topping. De keuze is reuze: sla, gebakken bacon, 
uitjes, zoetzure komkommer, avocado.

Bouwsteen 5
Saus. Mayonaise, ketchup, mosterd, barbecuesaus, 
humus of knoflooksaus. Een lekker sausje maakt je 
burger compleet.

Tip: Kies zelf als basis een royale hamburger van 
100% rundvlees. Sappig gebakken op een hete grill. 
Laat het broodje meegrillen op de bakplaat. Plaats 
een heerlijk plakje cheddar op de burger en laat de 
festivalbezoeker daarna de burger zelf afbouwen met 
een saus naar eigen keuze en dagverse groenten. Zo 
maak je de bereiding behapbaar en maak je gasten blij 
met hun ‘eigen’ hamburger.



Campina Koksgoud
Fles 0,75 l (verpakt per 9 st.)

Laan Kalfsvleeskroket
21 x 90 g

Beckers Loempia Exquis
12 x 200 g

€2,65

€10,40 €9,85

Producten worden geleverd tegen netto/nettoprijzen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen zijn op voorraad en worden bij aanvraag voor u besteld. Prijzen zijn excl. btw. 

Heeft u de referentievideo's al gezien op onze website? 
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Zeisner Curry of 
Tomaten Ketchup

Bag-in-Box 5 kg (verpakt per 2 st.)

Zeisner Schaschlik Saus, 
Curry of Tomaten Ketchup

Can 6 kg

Zeisner Schaschlik Saus, 
Curry of Tomaten Ketchup

Can 12 kg

€11,40 €12,90 €24,85

Lipton Thee, 
Feel Good Selection

100 zk (verpakt per 12 st.)

Lipton Thee, 
Feel Good Selection
25 zk (verpakt per 6 st.)

Alsa Toppings, 
diverse smaken

1 kg (verpakt per 6 st.)

€5,75 €1,70 €4,45

Wist u dat u bij ons ook online kunt bestellen via onze website?
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KRUIDENMELANGES
NO ADDED SALT

KRUIDENMELANGES
NO ADDED SALT

KRUIDENMELANGES
NO ADDED SALT

KRUIDENMELANGES
NO ADDED SALT

No added salt
Echt eten met de smaak van 
topproducten gecombineerd met de 
juiste verhouding kruiden en specerijen. 
Apollo biedt met de no added salt lijn 
deze mogelijkheden waarbij ook aan 
de gezondheid van uw gasten wordt 
gedacht. Je geeft tenslotte iets van 
jezelf weg. Koken is smaak neerzetten 
op een verantwoorde manier. Apollo 
helpt hierbij een handje zodat u met 
dit prachtige no added salt assortiment 
bijzondere smaakvolle gerechten kunt 
maken.



Sun Vaatwaspoeder Classic
3 kg / 95 wasbeurten 

(verpakt per 4 st.)

Sun Professional Vloeibaar
20 l

Cif Cream Schuurmiddel 
Normaal of Citroen

750 ml (verpakt per 8 st.)

€6,50 €30,90 €1,30

Bolsius Starlight 82/68 wit, 
transparant, amber of rood

Tray 8 st.

Bolsius Starlight 82/68 
transparant, amber of rood

Doos 30 st.

Tork Poetspapier Mini 
Centerfeed 1-laags M1

12 x 120 m

€8,25 €29,70 €16,75

Wist u dat wij ook barren en taps verhuren?
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Appelsientje Goudappel 
Professioneel

Pak 1,5 l  (verpakt per 8 st.)

Appelsientje Sinaasappel
Pak 1 l (verpakt per 12 st.)

Appelsientje Goudappel
Pak 1 l (verpakt per 12 st.)

€1,70 €1,25 €1,05

Haribo snoep, diverse varianten
Silo 150 st. (verpakt per 6 st.)

Haribo Sprotten 
of Happy-Cola

Silo 375 st. (verpakt per 6 st.)

€4,45 €4,45

Wist u dat wij ook fusten bier leveren? 
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Chocomel Vol
Pak 1 l (verpakt per 12 st.)

Alsa Crème Brûlée
1.350 g (verpakt per 6 st.)

Fuze Tea Green
1,25 l (verpakt per 6 st.)

Haribo Bico’s
Doos 150 st.

Friesche Vlag Langlekker 
Biologische Opschuimmelk

Pak 1 l (verpakt per 6 st.)

Veldt’s Poffertjes 
Glutenvrij

12 x 138 g

Fuze Tea Sparkling
1,25 l (verpakt per 6 st.)

Haribo Trekdrop
Doos 150 st.

Campina Zure Room Tetra
Fles 1 l (verpakt per 12 st.)

Appelsientje Sinaasappel 
Professioneel

Pak 1,5 l (verpakt per 8 st.)

Haribo Schuimblokken 
Vanille 

Doos 200 st.

Maoam Pinballs 3-pack
Silo 99 st. (verpakt per 6 st.)

€1,20

€10,20

€1,65

€4,45

€1,10

€12,65

€1,65

€4,45

€3,15

€2,10

€7,15 €4,45

Wist u dat wij producten speciaal voor u op voorraad zetten?
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Aquarius Hydration 
Lemon of Lime

400 ml (verpakt per 12 st.)

Lay’s Chips Naturel, 
Cheese Onion, Paprika, 

Patatje Joppie of Bolognese
40 g (verpakt per 20 st.)

Fuze Tea Green, Mango 
Chamomile, Peach Hibiscus 

of Sparkling
 200 ml (verpakt per 24 st.)

Duyvis Borrelnoten Proven-
cale, Oriëntal of Cocktail

1.000 g (verpakt per 6 st.)

Fuze Tea, diverse smaken
400 ml (verpakt per 12 st.)

Duyvis Tijgernootjes 
Bacon - Kaas

1.000 g (verpakt per 6 st.)

€0,65

€0,35

€0,45

€6,90

€0,70

€6,65

Verpakking als imagebuilder 
en marketingtool 
Een totaalbeleving bieden, daar 
draait het tegenwoordig om. Steeds 
meer horecaondernemers gebruiken 
verpakking daarom als imagebuilder 
en marketingtool. Een hamburgerbakje 
of snackverpakking in een andere 
kleur, vorm of ander materiaal of een 
koffiebeker met eigen tekst en logo. 
Zonder de functionaliteit uit het oog te 
verliezen. Of ze laten duurzaamheid een 
hoofdrol spelen. Consumenten hechten 
steeds meer waarde aan duurzame 
verpakkingen. Als ondernemer kun je 
ervoor kiezen om deze extra kosten in te 
zetten als investering in de uitstraling 
van je bedrijf.
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Nestor Gegrilde Paprika 
Strips Rood

720 ml (verpakt per 12 st.)

Bonduelle Bloemkoolroosjes 
(35/50 mm) 

2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Bonduelle 
Hollandse Snijbonen
2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Coertjens Stoofvlees
2.700 (verpakt per 6 st.)

Coertjens Stoofvlees 
“Special” 

2.700 (verpakt per 6 st.)

Nestor Rode Kidneybonen 
Extra Fijn

Blik 3 l (verpakt per 6 st.)

Ital Lemon Citroensap 100%
Fles 1 l (verpakt per 6 st.)

Mora Sito Gold
21 x 125 g

Elite Joppie Beetje Pittig
Knijpfles 850 ml (verpakt per 6 st.)

€1,50

€5,60

€6,80

€2,60

€16,85

€20,40

€1,70

€20,95

€2,70

Heeft u vragen over een specifiek product, bel ons gerust. 
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Depa Cocktailrietje papier 
zwart 140 mm - 7 mm FSC
Zak 500 st. (verpakt per 20 st.)

Friesche Vlag Langlekker 
Volle Melk

Pak 1 l (verpakt per 12 st.)

Depa Drinkrietje zwart 
papier 210 mm - 6 mm FSZ
Zak 500 st. (verpakt per 20 st.)

Friesche Vlag Langlekker 
Halfvolle Melk

Pak 1 l (verpakt per 12 st.)

Depa Drinkrietje assorti 
papier 210 mm - 6 mm FSZ
Zak 500 st. (verpakt per 20 st.)

Friesche Vlag Langlekker 
Opschuimmelk

Pak 1 l (verpakt per 12 st.)

€9,10

€0,90

€8,15

€0,80

€8,25

€0,90

NIEUW!

Gekleurde papieren rietjes
Zorgeloos en milieubewust genieten van een 
sapje of frisdrank? Deze rietjes van papier 
zijn ideaal om te serveren bij limonades, 
vruchtensappen, frisdranken, cocktails, 
smoothies, melk en andere koude drankjes. 
Deze rietjes zijn in diverse fraaie zomerkleuren 
verkrijgbaar, en zitten in een foodservice 
verpakking van 20x250 of 500 stuks per doos. 

Serveer je koude drankjes met deze 
gekleurde rietjes van papier.

Van waterproof papier
Drinkrietjes van waterproof papier zijn een 
uitstekend alternatief voor plastic rietjes die 
per medio 2021 definitief verboden zijn. Het 
voedselveilige papier van deze gekleurde 
drinkrietjes is samengesteld volgens het 
FSC Mix-label en kan na gebruik bij het oud 
papier. Een hippe aanvulling bij feestjes en 
evenementen en een aanwinst voor restaurants, 
snackbars, foodtrucks, cateraars en andere 
horecagelegenheden.
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van Wijngaarden’s 
Zaanse Tomaten Ketchup 

Can 10 kg

Buitenhuis Mini Megamix 
(8 soorten)

96 x 20 g

Gouda’s Glorie Frituurvet 
Vloeibaar Basis

Emmer 10 l

Buitenhuis Gigamix 
(12 soorten)

108 x 20 g

De Bourgondiër Rundvlees-
kroket Ovenvariant

 20 x 100 g

van Wijngaarden’s 
Zaanse Basissaus 

Emmer 10 kg

van Wijngaarden’s 
Zaanse Fritessaus

Emmer 10 kg

Buitenhuis Mega Hitmix
(8 soorten)

72 x 20 g

Bourgondische Rundvlees 
Bitterbal Ovenvariant

48 x 35 g

€10,95

€15,50

€15,05

€10,25

€19,60

€16,25

€10,25

€13,55

€16,90

Als een artikel niet direct leverbaar is, bestellen wij het graag voor u. 
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Veldt’s Poffertjes 
Bulk 310 st.

3.700 g

Veldt’s Poffertjes
24 x 12 st. (24 x 130 g)

Veldt’s Suikerwafel Big 
40 x 100 g

€14,45 €14,65 €14,25

Pickwick Slow Tea, 
diverse varianten

25 x 2,7 / 3 g (verpakt per 3 st.)

Pickwick Tea Master 
Selection, diverse varianten
25 x 1,5 / 2 g (verpakt per 3 st.)

Unox Cup-a-Soup sachets, 
diverse smaken

24 x 140 ml (verpakt per 4 st.)

€6,90 €3,50 €8,05

 Wist u dat wij ook actief zijn op Facebook?
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Buitenhuis 
Bittergarnituur Klassiek

72 x 20 g

van Osch 
Hamburger Gepaneerd 

24 x 115 g

Sun Professional 
Bierglasreiniger

1 l (krimp) (verpakt per 3 x 2 st.)

€12,65 €10,75 €2,20

Laan Satékroket
21 x 100 g

van Osch 
Hamburger Rundvlees 

30 x 100 g

Cif Cream Ultra White Bleek
750 ml (verpakt per 8 st.)

€11,15 €15,40 €1,50

Als u een inlogcode bij ons aanvraagt, kunt u heel ons assortiment online inzien.
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Foodtrucks zijn in trek 
Foodtrucks zijn hot. Van festival naar festival 
rondrijden in een vrolijke oldtimerbus, bakfiets of 
mobiele luxe restaurant, steeds meer ondernemers 
kiezen voor vrijheid, de charme van een unieke 
ludieke truck en de romantiek van vers en publiekelijk 
eten bereiden in een gezellige omgeving.
Maar gemakkelijk is het niet, de concurrentie wordt 
steeds groter, trucks zijn kostbaar, net als stagelden. 
En dan is er nog het weer, waar je als ondernemer 
geen invloed op hebt. Alleen met keihard werken 
kom je er niet. De basis van ieder succes vormt een 
goed idee: een smaakvolle of unieke combinatie, 
iets compleet nieuws of een geweldige presentatie. 
Bezoekers moeten juist bij jouw foodtruck stilstaan en 
aankloppen en niet bij de buren. Nog twee zaken die 
er absoluut toe doen: een eerlijke prijs en een snelle 
bereiding. Niemand heeft zin om een half uur in de rij 
te staan om iets lekkers te eten. 

Door vaker van locatie te wisselen 
vergroot je de bekendheid van 
je foodtruck, zodat je nieuwe 
klanten aantrekt. Tip: maak een 
uitstapje naar de zakelijke markt. 
Op bedrijfsfeestjes worden steeds 
vaker foodtrucks ingehuurd en 
ook kookworkshops voor personeel 
winnen aan populariteit.

Foodtrucks spotten in mei en 
juni
 

Chillen met vrienden, familie of je gezin, 
genieten van kleinkunst, muziek, lekker 
eten en drinken, steeds meer mensen 
bezoeken foodtruckfestivals.  
In mei en juni zijn er in alle hoeken van 
het land leuke festivals te vinden.
Kijk of er nog een plekje vrij is.

Datum Naam Plaats
3-5 mei Eeterij op Wielen  Oosterhout
5 mei Wheelies & Wannahaves Maarssen
9-12 mei  Festival Trek Rotterdam
10-12 mei Toost Foodtruck Festival Hoekse Waard
10-12 mei Appeltje Eitje 2019 Roosendaal
10-12 mei Lekker in het Park Utrecht
10-12 mei Eeterij op Wielen Breda
11-12 mei Foodfestival Venhuizen Venhuizen
17-19 mei Toost Foodtruck Festival Alphen a/d Rijn
17-19 mei Eten op Rolletjes Alkmaar
17-19 mei Eeterij op Wielen Gorinchem
17-19 mei Lepeltje Lepeltje Apeldoorn
18 mei Gin Festival Amsterdam Amsterdam
18-19 mei Picknick in ’t Park Foodtruckfestival       Rotterdam 
24-26 mei Toost Foodtruck Festival Naaldwijk
23-26 mei Festival Trek Maastricht
29 mei-2 juni         Rollende Keukens      Amsterdam
30 mei Ibiza Markt en Foodtruckfestival Breukelen
30 mei-2 juni         Rrrollend Den Haag
30 mei-2 juni         Toost Foodtruck Festival Schiedam
30 mei-1 juni         Eten op Rolletjes Hilversum
30 mei-2 juni         Foodstock Sittard
30 mei-2 juni         Kannen & Kruiken Utrecht
30 mei-2 juni  Festival Trek Nijmegen
31 mei-2 juni         Smul Uden
31 mei-2 juni         Eeterij op Wielen Oudenbosch
1-2 juni Wheelies & Wannahaves Woerden
1-2 juni Spijs! Venlo
6-10 juni Festival Trek Utrecht
7-10 juni Rrrollend Rotterdam
7-10 juni Bumperkluiven Breda
7-10 juni Lepeltje Lepeltje Amersfoort
7-10 juni Lepeltje Lepeltje Zwolle 
7-8 juni Gin Festival Utrecht Utrecht
7-9 juni Eeterij op Wielen Waalwijk
8-10 juni Toost Foodtruck Festival           Nieuwerkerk 

aan den IJssel
8-10 juni Eten op Rolletjes Ede
9-10 juni Wheelies & Wannahaves Uithoorn
14-16 juni Festival Trek Enschede
14-16 juni Toost Foodtruck Festival Rijswijk
14-16 juni Eten op Rolletjes Arnhem
15-16 juni De Culinaire Verleiding Zuidlaren
21-23 juni Toost Foodtruck Festival Vlaardingen
21-22 juni Picknick in ’t Park Foodtruckfestival      Barendrecht
21-23 juni Eeterij op Wielen Hellevoetsluis
22-23 juni Barrel Food Truck Fest Meppel
23 juni Gin Festival Rotterdam Rotterdam
28-30 juni Toost Foodtruck Festival Woerden
28-30 juni Lepeltje Lepeltje Utrecht
28-30 juni Eten op Rolletjes Haarlem
28-30 juni Barrel Food Truck Fest Emmen
29 juni Gin Festival Eindhoven Eindhoven



Gouda’s Glorie Bakken & 
Braden Vloeibaar met 

botersmaak
 Can 3 l (verpakt per 4 st.)

Verstegen 
Juspoeder Vero

 2 kg

Verstegen Sauce 
Espagnol Mélange

 2 kg

€7,15 €25,40 €20,50

Gouda’s Glorie Bakken & 
Braden Vloeibaar met 

botersmaak
900 ml (verpakt per 9 st.)

Verstegen Kruidenmix 
Cajun met zout 

900 g

Kruidenmix Cajun met zout: 
Kant-en-klare kruidenmix met de 
kenmerkende Amerikaanse smaak 

uit de Mississippistreek.

Een snel te maken smaakvolle jus; 
80 gram per liter water

Kruidenmix Tex Mex:  Kruidenmix van 
pittige specerijen, kruiden en zout. 
Hét product om eenvoudig de echte 

Texaans-Mexicaanse smaak aan 
gerechten of producten te geven.

Sauce Espagnol Droge kant-en-klare mix 
voor het maken van deze klassieker uit 

de Franse keuken. Geeft een volle smaak. 
100 g mix oplossen in 1 l water en enkele 

minuten laten doorkoken. 

Verstegen Kruidenmix 
Tex Mex

700 g

€2,55 €11,40 €13,10

 Wist u dat wij ons assortiment iedere dag uitbreiden.
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Frappant Borrelmix
 Emmer 2.500 g

Frappant Berehap 
24 x 140 g

Frappant Borrelmix (8 soorten) 
 96 st.

€9,85

€10,80 €12,55

 Wist u dat wij ook actief zijn op Instagram?
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Bakx Foods Kipburger 
24 x 90 g

Bakx Foods Masterburger
24 x 100 g

Breti Vleeskroket
28 x 80 g

Coertjens Stoofvlees
2.000 g (verpakt per 6 st.)

Beckers Shoarmarol
25 x 100 g

Coertjens Stoofvlees
850 g (verpakt per 12 st.)

van Osch Spareribs 
Amerikaans voorgegaard 

5 kg

van Osch Smulstaaf pittig
20 x 120 g

Beckers Frikandel Original
40 x 85 g

€16,10

€16,55

€7,70

€5,90

€12,70

€22,35

€30,55

€8,35

€9,50

Als u aan uw bestelling 'WIJNFOLDER5' toevoegt, ontvangt u eenmalig een fles wijn gratis.
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De Bourgondiër 
Rundvleeskroket

 20 x 100 g

De Bourgondiër 
Rundvleesbitterbal

48 x 35 g

Heinz Mayonaise
 875 ml (verpakt per 6 st.)

NIEUW!

Heinz dressing en saus, 
diverse smaken

800 / 875 ml (verpakt per 6 st.)

Laan Kaassoufflé
40 x 65 g

Laan Bamihap
24 x 125 g

€13,10

€14,40

€2,60

€3,35

€15,05

€9,05

Weg wegwerpplastic!
Een verbod op wegwerplastic 
is een stap dichterbij gekomen. 
Het Europees Parlement 
heeft ingestemd met een 
verbod vanaf 2021. Dat 
betekent dat cafetariahouders, 
kantinebeheerders en cateraars 
afscheid moeten nemen van 
plastic (friet)bakken, rietjes, 
bestek en bekers! Fabrikanten 
wachten niet tot 2021 en komen 
nu al met duurzame alternatieven 
van hout, bamboe en karton 
met dezelfde functionele 
eigenschappen op de markt. 
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HAAL MEER 
UIT JE OMZET!
MET DE OERFRIET SENSATIES VAN AVIKO.

SPEEL IN OP DE NIEUWSTE TREND EN VOEG 
VERRASSENDE TOPPINGS TOE AAN JE FRIET.
Makkelijk om te maken, met ingrediënten die je al in huis hebt. Alleen met Aviko Oerfriet heb je de maximale 
smaakbeleving en houdt je frietje de juiste ‘bite’. Ga snel naar avikovoorondernemers.nl. Kies jouw favoriete 
recepten en bestel het speciale winkelmateriaal of bel met onze buitendienst 0575-458259.
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