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Baker & Baker BL Muffin 
Chocolate Overkill, Salty 

Caramel of Superfruit 
130 g (verpakt per 24 st.)

Baker & Baker Deluxe 
Muffin Blueberry of 

Muffin Chocolate
100 / 115 g (verpakt per 36 st.)

Baker & Baker RTB Muffin 
Lemon Poppy, Banana 

Toffee of Double Chocolate
100/115 g (verpakt per 24 st.)

Muffin met 
Nutella® gevuld

80 g (verpakt per 24 st.)

Baker & Baker 
Muffin Kaneel of Muffin 
Chocolade Hazelnoot
80 g - (verpakt per 30 st.)

Baker & Baker 
Deluxe Muffin Vanille 
115 g - (verpakt per 36 st.)

Baker & Baker B&B 
Muffin Carrot Cake 
of Red Velvet Cake

(verpakt per 36 st.)

NIEUW!

Muffin Nutella® MB, 
Milka of Oreo

(verpakt per 36 st.)

€19,20

€24,70

€17,40

€15,85

€16,35

€23,10

€25,50

€26,95

Het is High Tea Time!
Een babyshower, vrijgezellenfeest, jubileum, 
bedrijfsuitje of verjaardag? It’s Tea Time! 
High Tea Time zelfs, want naast genieten 
van verschillende theesoorten, is het smullen 
geblazen van de lekkerste zoete en hartige 
lekkernijen. Hapklaar en populair zijn soesjes, 
petit fours, scones, cupcakejes en hartige 
verwenners als huisgemaakte quiches, wraps 
en sandwiches. Of wat te denken van een 
High Tea met een Italiaans tintje met tiramisu, 
focaccia brood, salades, carpaccio, bruschetta 
en een glas Prosecco? Of een Arabische High 
Tea met Turkse worst, falafel en Marokkaanse 
mint thee? Net even wat anders, maar zeker zo 
lekker.

Schenk koffie- en theebeleving
Goede thee en koffie zijn goud waard in de horeca. 
Wie als horecaondernemer meer beleving rondom 
koffie en thee creëert is spekkoper. Hoe doe je dat?
• Maak een speciale koffie- en theekaart.

Een mooi vormgegeven theekaart met prachtige
foto’s, aansprekende beschrijvingen en originele
benamingen smaakt naar meer.

• Verras je gast met losse thee in een weckpotje.
Zet meerdere weckpotjes op een theeplank en
laat je gast kiezen.

• Voeg voor extra smaakbeleving een siroop
of verse ingrediënten en kruiden toe aan het
kopje thee. Bijvoorbeeld munt. Hierdoor kun je
gemakkelijk een hogere prijs vragen en wordt je
thee een echte margemaker.

• Maak een aantrekkelijk geprijsde eet-drink
combideal, bijvoorbeeld thee of koffie met lunch,
zodat maaltijd én thee nog lekkerder smaken.

• Introduceer een spaarkaart. Hiermee genereer je
meer traffic en bouw je een loyale klantengroep
op.



Baker & Baker Mini Muffin 
Chocolade, Suiker of Appel Kaneel

30 g - 72 st.

€18,95

Chocomel Vol 
12 x 1 l (verpakt per 12 st.)

Friesland Campina 
Slagroom met suiker 

Spuitbus 0,7 l (verpakt per 6 st.)

€1,10 €4,95

Chocoladeletters op een pak en 
gevuld met chocomel,
dat lusten alle kindjes in 
Nederland wel.

Het mooiste moment wat er 
bestaat, wakker worden na een 
mooie droom,
en wat staat er dan klaar, 
een beker chocomel met lekkere 
slagroom.

Met deze heerlijke drank zijn we 
allemaal opgegroeid,
en daar heeft nog nooit iemand 
zich negatief mee bemoeid.

Het is Friesland Campina die 
deze drank al jaren maakt,
en al die tijd nog steeds over de 
kwaliteit waakt.

De Sint heeft natuurlijk wel wat 
van het bruine goedje op z’n 
witte baard,
maar dat komt omdat geen enkele 
drank deze smaak evenaart.

Om dit lange succes met de sint 
te kunnen vieren,
is deze drank voor inkopers 
tijdelijk nog makkelijker te 
financieren.

De korting die ze bij Friesland 
Campina geven,
zorgt dat deze traditie met 
Sinterklaas door blijft leven.

De Sint reed laatst bij CSM over 
het dak,
en was verbaasd over al die 
muffins in een zak.

Het was wel stevig aan het 
hozen,
maar toch zag hij een heel groot 
magazijn met volle muffin dozen.

Chocolade, vanille, lemon, oreo, 
appel of banaan,
er kwam gewoon geen einde aan.

Toen liep de Sint plotseling 
te denken,
dat hij op alle CSM muffins een 
korting kon schenken.

Want in deze gezellige tijd een 
lekkere muffin,
daar heeft iedereen wel zin in.

Heeft u de referentievideo's al gezien op onze website? 
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Beckers 
Frikandellen Spicy 

40 x 85 g

Beckers 
Loempia Cum Laude 

12 x 200 g

Beckers 
Kipkrokantjes de luxe 

60 x 25 g

€9,10 €12,85 €17,95

Limco 
Superknakkers

 20 x 90 g

Limco 
Kip Hotdog

20 x 80 g

Limco 
Limburgse Braadworst

18 x 115 g

€14,15 €21,50 €14,15
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Gouda’s Glorie 
Frituurolie Mega

Bag-In-Box of Emmer 10 l

Diamant Frituurvet 
vast Blauw 

4 x 2,5 kg

Lamb Weston Twisters®
2.500 g (verpakt per 4 st.)

Diamant Frituurvet 
Vloeibaar Blauw 

Emmer 10 l

€19,55€19,45/ €17,10

€3,70

€18,40

Lamb Weston 
Original Seasoned Twisters

2.500 g (verpakt per 4 st.)

€3,85

Let’s twist again,
dat geldt voor iedere fan.

Dat ga je doen bij de Seasoned 
Twister van Lamb Weston,
misschien wel de lekkerst 
krulaardappel uit de fritessalon.

Het is een heel lekker en vrolijk 
aardappelgerecht,
en dat vindt iedereen opmerkelijk 
lekker op z’n zachts gezegd.

Lamb Weston bestaat al 69 jaar,
en hebben hun zaakjes op 
innovatiegebied goed voor elkaar.

Zoals de Sint hierover al jaren 
zegt,
het is de knapperigste coating op 
z’n best.

Dus niet al te lang gewacht of 
getreurd,
want het heerlijk avondje is met 
dit gerecht vrolijk opgefleurd.

Oh ja en wat ook nog eens 
waar is,
bij aankoop van 3 dozen een doos 
cups van 250 stuks gratis.
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Wist u dat wij producten speciaal voor u op voorraad zetten?



Beuk Roomboter 
Appeltaart 25 cm

1.800 g (verpakt per 6 st.)

Beuk Bourgondische 
Appeltaart

1.800 g (verpakt per 6 st.)

Goutier Cake Naturel 
gesneden 20 pl. 

850 g (verpakt per 4 st.)

€7,90 €6,75 €5,35

Fuze Tea Green, Mango 
Chamomile, Peach Hibiscus 

of Sparkling Black
Glas 200 ml (verpakt per 24 st.)

Fuze Tea Green 
of Sparkling Black

PET 1,25 l (verpakt per 6 st.)

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

€0,45 €1,75 €0,75
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Douwe Egberts Cacao 
Fantasy sticks UTZ

100 x 22 g

Nutroma Romig 
360 x 7,5 g

Nutroma Romig 
200 x 9 g

€20,95 €18,50 €10,45

Elite Enjoy Assortiment 
8 soorten koekjes

120 st.

Elite Cafe Noir Koekje 
120 st.

Elite Chocolate Sensation 
Assortiment 8 soorten koekjes

120 st.

€11,85 €8,95 €11,85
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Heeft u vragen over een specifiek product, bel ons gerust. 



McCain Foods Original Choice 
Pommes Frites 9/9 

 2.500 g (verpakt per 5 st.)

€3,05

van Osch Gehaktbal 
of Gehaktbal Pikant

40 x 100 g

van Osch 
Hamburgers Rundvlees 

30 x 100 g

€22,65

van Osch Gehaktbal 
Gebraden of Gebraden Pikant

40 x 125 g

€28,35 €16,80

De Sint was bij McCain,
en ook daar kwam iedereen 
op de been.

Want vrijwel iedere piet,
houdt van een lekker portie 
friet.

Ook de meeste kindjes in 
Nederland,
hebben graag een frietje in 
hun hand.

Omdat McCain vindt dat ze dit 
moeten kunnen beleven,
hebben ze op de Original 9/9 
extra korting gegeven.
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Salomon FoodWorld 
Chik’n® Fingers Tikka
1 kg (verpakt per 5 st.)

Salomon FoodWorld 
Giant Burger 

 28 x 180 g 

Salomon FoodWorld 
Homestyle Burger 

36 x 150 g  

€7,70 €37,80 €51,90

Zeisner Curry Ketchup 
of Tomaten Ketchup

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

Zeisner Curry Ketchup, Toma-
ten Ketchup of Schaschlik Saus

Can 6 kg

Zeisner Curry Ketchup, Toma-
ten Ketchup of Schaschlik Saus

Can 12 kg

€11,40 €12,90 €24,85
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Als u een inlogcode bij ons aanvraagt, kunt u heel ons assortiment online inzien.



Heinz BBQ Saus, Mango Saus, Baconnaise Saus, Firecracker 
Saus, Sticky Korean BBQ Saus of Creamy Pepper Ranch Saus

875 ml (verpakt per 6 st.)

Heinz Mayonnaise
875 ml (verpakt per 6 st.)

€3,55 €2,60

Vleems Bakery 
Hotdogs American 

16 x 85 g

Vleems Bakery 
Hotdogs Kaas 

16 x 100 g

Vleems Bakery 
Tosti’s Ham/Kaas 

24 x 83 g

€10,95 €13,55 €13,90
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Unox Cup-a-Soup Sachets 
Bio Tomaat of Pompoen

20 x 175 ml (verpakt per 4 st.)

Bonduelle Spruitjes 
extra fijn - Minute® 
2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Knorr Groene Pepersaus
1,2 kg (verpakt per 6 st.)

€7,30 €4,65 €17,15

Unox Cup-a-Soup Sachets, 
Diverse smaken

24 x 140 ml (verpakt per 4 st.)

Bonduelle Roerbakgroenten 
broccoli & champignons - 

Minute®
1 kg (verpakt per 6 st.)

Knorr Champignonsaus
1,1 kg (verpakt per 6 st.)

€8,05 €3,50 €13,50
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Wist u dat u bij ons ook online kunt bestellen via onze website?



Scoren met onvergetelijke borrelmomenten
Borrelplankjes zijn dé trend van dit moment. Planken gevuld met 
snacks en hapjes. Klein van formaat, heerlijk samen met een drankje 
na een dagje shoppen, een romantische film, om het weekend in te 
luiden of samen met collega’s, familie of vrienden het leven te vieren. 
De horeca-ondernemer die het borrelmoment omarmt en onvergetelijk 
maakt, creëert extra omzet én legt een perfecte voedingsbodem voor 
een volgend bezoek. Zonder dat het veel extra kost. Een aantal tips:
• Geef met een bijzondere topping upgrade aan een klassieke

minisnack. Zo kun je met weinig ingrediënten, een lage kostprijs
en een snelle bereidingswijze je gasten een andere beleving
voorschotelen.

• Kies naast de oude vertrouwde snack eens voor een nieuwe
variant.

• Zien eten doet eten. Promoot je borrelmoment met passend POS-
 materiaal op tafels, visuals en advertenties op social media.
• Creëer een eigen ‘sharing platter’ met een brede range aan

minisnacks zoals kipvingers met verschillende sausjes en stukjes
brood. Of maak een thema plankje. Vegetarisch is helemaal in.

• Het gaat om meer dan alleen het product. Mooi en kleurrijk
servies versterkt de beleving. En nog belangrijker: het maakt het
borrelmoment instagrammable. Zorg daarom voor een prachtige
presentatie.

Buitenhuis Old Amsterdam 
Bitterballen

40 x 25 g

Buitenhuis Vega-Mix
48 x 20 g 

Buitenhuis Angus Bitterballen
33 x 30 g

€4,95

€6,40 €4,25

Sinterklaas heeft soms ook ineens 
enorme trek,
in gewoon een lekkere snack.

Bitterballen, man oh man,
daar lust hij wel een hele portie van.

Zo’n lekker ding van Angus of Old 
Amsterdam,
hij bracht het spontaan mee toen hij 
laatst binnenkwam.

De Sint doet ook zeker met veg-mix 
zijn uiterste best,
want hij had laatst alles zelfs wel 4 
keer getest.

Dus niet alleen zoet is een lekker 
hapje,
op surprise avond is ook een snackje 
lekker en da’s geen grapje.

Onze aanbiedingen zijn geldig van 11/11/2019 t/m 23/11/2019 pagina 12 



Kleed je tafel aan
Een goed gedekte tafel is onmiskenbaar een 
visitekaartje voor restaurants, eetcafés en andere 
eetgelegenheden. Niet alleen letterlijk. Custom 
print is natuurlijk een uitstekende manier om een 
boodschap aan tafel over te brengen. Jouw logo, 
slogan of beeldmerk op een servet of bestekzak 
blijven gedurende het diner, de lunch of het ontbijt 
hangen. Nog belangrijker is dat veel gasten de 
kwaliteit van de aankleding linken aan de manier 
waarop er in de keuken wordt gewerkt en hoe er 
tegen het bedrijf wordt aangekeken. Als je dus 
wilt uitdragen dat je bijdraagt aan een betere 
wereld, zijn recyclebare servetten het overwegen 
waard. Bij iemand die zonder poespas kookt, met 
authentieke producten, past een kale, houten 
tafel met placemats. Vertel jouw verhaal met jouw 
tafelaankleding!

Depa Bestekzak met 
wit servet 2-laags bordeaux

 Doos 600 st. (5 x 120 st.)

Bolsius Relight houder 
Outdoor of Lantaarn

Doos 4 st. (verpakt per 2 st.)

Depa Bestekzak met 
wit servet 2-laags zwart

 Doos 600 st. (5 x 120 st.)

Bolsius ReLight navullingen, 
Diverse kleuren

Tray 20 st. (verpakt per 4 st.)

Depa Bestekzak met 
wit servet 2-laags kraft

 Doos 600 st. (5 x 120 st.)

Bolsius ReLight navullingen, 
Transparant, Rood of Paars

Doos 100 st.

€30,65

€15,40

€30,65

€6,75

€30,65

€30,25
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Omo Professional 
Wit of Color

8,4 kg / 120 wasbeurten     

Sun Professional Formula 
All-in-1 Vaatwastabletten

102 st.

Sun Professional 
Spoelglans

5 l (verpakt per 2 st.)

€14,65 €39,70 €9,30

Tork Poetspapier Midi 
Centerfeed 1-laags 

6 rollen

€14,55
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u maakt het met fano!
www.fano.nl

Verstegen Goulash-
kruiden met zout 

925 g

Salomon FoodWorld 
Giant Bun 

24 x 125 g 

Bolsius Relight 
houder Ribbed  

Doos 6 st. (verpakt per 2 st.)

Elite Fantastic Assorti-
ment 8 soorten koekjes

120 st.

Knorr Demi-Glace saus
1,475 kg (verpakt per 6 st.)

van Osch 
Goudbal Gebraden 

40 x 125 g

Sun Tabletten Classic
76 st. (verpakt per 7 st.)

Phase with Butter Flavour
3,7 l (verpakt per 3 st.)

Fano Pastasalade 
tonijn MSC

Box 2 kg   

Vleems Bakery Tosti 
De Luxe Hot 

(kaas/pittig-gehakt/kaas) 
10 x 114 g

Sun Professional 
Bierglasreiniger 

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

€13,10

€15,40

€17,90

€9,65

€15,30

€23,95

€7,35

€13,60

€11,55

€6,60

€6,55
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  Wist u dat wij ook actief zijn op Facebook?



Hellmann’s Real Mayonaise
 5 l

Elite Kipburger 
24 x 90 g

Hellmann’s Gele Mosterd 
250 ml (verpakt per 8 st.)

Elite Mini Snacks XL - Assortiment
64 st.

€19,95

€13,45

€1,15

€12,90

Ook bij Elite,
was de Sint op visite.

Daar zag hij verschillende minisnacks op een rij,
al die lekkere smaken, dat maakte hem enorm blij.

Plotseling zag Piet vanaf de schoorsteen een enorme kipburger op een bord,
dus is hij als een baksteen naar beneden gestort.

Hij landde bijna op z’n hoofd maar reageerde zeer kordaat,
en maakte razendsnel deze heerlijke kipburger soldaat.

Om deze Elite smaken met iedereen te delen,
gaf hij ook hier een korting voor velen.

Dus een goede raad van Sinterklaas voor al onze klanten,
koop die van Elite want daar weten ze van wanten.
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u maakt het met fano!
www.fano.nl

Verstegen 
Mix voor Hachee

1.250 g

Verstegen Kruidenmix voor 
Stoofvlees met zout 

2,5 kg

Verstegen Kruidenmix voor 
gehakt met zout 

950 g

€19,45 €36,20 €14,65

Fano Pastasalade 
zontomaat 

Box 2 kg

Fano Pastasalade 
groenten
Box 2 kg

Fano Pastasalade 
kip-pesto 

Box 2 kg   

€11,10 €10,15 €11,90
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Wij zoeken nieuwe collega's. Bel ons voor meer info.



Maak zelf de lekkerste pepernoten!
Ingrediënten
125 gram tarwebloem
250 gram zelfrijzend bakmeel
175 gram honing
75 gram stroop
1 ei
1 eetlepel speculaaskruiden
1 theelepel gemalen anijszaad
Een snufje zout

Bereiding van de pepernoten
Meng de honing, stroop, ei, anijs, speculaaskruiden en 
het zout in een kom. Zeef de tarwebloem en het meel 
boven de kom en kneed er een stevig deeg van.
Zet het deeg een paar uur afgedekt in de koelkast 
zodat het kan opstijven. Verwarm de oven op 200 
graden. Rol het deeg uit en snij er blokjes van. Leg 
deze op een ingevette bakplaat en bak ze vervolgens 
in 10 a 15 minuten lichtbruin en gaar. U kunt hier 
ook taaitaai van maken. Vergroot dan de stukken en 
maak poppetjes van het deeg.

Maak zelf de lekkerste kruidnoten!
Ingrediënten
250 gram zelfrijzend bakmeel
150 gram donkere basterdsuiker
4 theelepeltjes koek en speculaaskruiden
Snufje zout
100 gram koude boter
90 ml melk

Bereiding van de kruidnoten
Verwarm de oven op 170 graden. Roer het bakmeel, 
basterdsuiker, de speculaaskruiden en een snufje 
zout door elkaar in een kom. Voeg de koude boter en 
de melk toe, kneed het geheel tot een stevige bal. 
Niet te lang kneden want dan word het deeg warm.
Leg een stuk bakpapier op de bakplaat en 
draai balletjes. Druk ze niet plat want dat gaat 
automatisch tijdens het bakproces. Zet ze ongeveer 
25 minuten in de oven en nadat ze afgekoeld zijn, 
heb je eigengemaakte kruidnoten, want dat is de 
officiële naam.

Campina Roomboter
Ongezouten

Pakje 250 g (verpakt per 16 st.)

Debic Bakken & Braden
Fles 1 l (verpakt per 6 st.)

Campina Roomboter
Ongezouten

Kluit 5 kg

€1,35 €4,50 €23,30
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