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Voorwoord
Beste klant,
Hopelijk bent u dit vreemde jaar zowel op professioneel
als persoonlijk vlak goed doorgekomen. Terwijl de meeste
zaken hun deuren moesten sluiten in 2020, hebben de
meeste voedingszaken een succesvol jaar achter de rug.
Ondanks de beperkingen opgelegd door de overheid
rekenen we erop dat die trend zich ook voor de
feestdagen zal doorzetten.
Om deze onzekere kerstperiode voor u wat makkelijker
te maken hebben we opnieuw gekozen voor eenvoud en
gebruiksgemak.
We danken u voor het vertrouwen en hopen onze samenwerking ook volgend jaar in de beste omstandigheden
verder te zetten. Het voltallige Bonnet-team wenst u een
voorspoedig en vooral gezond 2021 toe!
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PROMO

Surf naar de website
www.viswarenbonnet.be

Promo 1

Promo 2

Om deze onzekere kerstperiode voor u wat makkelijker te maken hebben we
opnieuw gekozen voor eenvoud en gebruiksgemak: u geniet van een
procentuele korting gebaseerd op de totaal gerealiseerde omzet
(excl. BTW)* voor alle bestellingen ingediend VOOR 13 december 2020 en
uitgeleverd tussen 14 en 31 december 2020. Deze korting wordt berekend
op basis van de sleutel in het onderstaande schema.

Indien u dit jaar uw kerstbestelling via de website doorgeeft komt u eveneens
in aanmerking voor een extra superpromo op onze gerookte zalm ‘Sel de
Guerande’ die enkel op het online bestelsysteem terug te vinden is. Indien u
nog niet over een gepersonaliseerde login beschikt twijfel dan niet om ons te
contacteren zodat we dit voor u in orde kunnen brengen.

* korting op basis van de gehanteerde basisverkoopsprijzen. De eindejaarspromo
en andere speciale prijzen zijn niet cumuleerbaar met uitzondering van de online promo.

Voordelen
+ U hebt ten allen tijde een overzicht van de producten
die u afneemt via uw favorietenlijst.

Voordelen
+ U bespaart tijd en kunt doelgericht te werk gaan.
+ Hoe meer u koopt hoe meer u bespaart.
+ Achteraf krijgt u de korting in de vorm van een

+ Alle prijzen zijn steeds up-to-date.
+ U bent steeds op de hoogte van alle promoties
via de promopagina.

netto waardebon.**
** te besteden bij Viswaren Bonnet

OPGELET!
Na -en bijbestellingen ingediend
NA 13 december 2020 komen
NIET in aanmerking voor deze
korting teneinde een vlotte
uitlevering van onze bestellingen
te kunnen garanderen.
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Totale omzet

Kortingspercentage

> €1000 (excl. BTW)

2,5%

> €2000 (excl. BTW)

3%

> €3000 (excl. BTW)

3,5%

> €4000 (excl. BTW)

4%

> €5000 (excl. BTW)

4,5%
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Leverschema
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nalevering tot 10u

gesloten

levering producten
met een lange THT

levering producten
met een korte THT

Bestellen kan nu ook via
de vernieuwde website
www.viswarenbonnet.be

De Ostendaise oester wordt op traditionele wijze, met
veel passie en toewijding, gekweekt in Oostendse
wateren.

PRODUCTEN

HOOGVLIEGERS

Hoogvliegers

NIET TE
MISSEN

Koop
lokaal

ITAL INKTVISPOTEN
MAROKKAANS

GEMARINEERDE
ZALM GRAVAD
LAX BVR / KG

003116

Gemarineerde vis

Diepvriesvis geportioneerd

Inhoud

kiloprijs, +-1,3 kg diepvries

Omschrijving

Deze klassieker uit eigen huis mag absoluut niet
ontbreken op uw zeevruchtenschotels. Dit
typische Scandinavische gerecht van zalm
gemarineerd in een saus van kruiden, suiker
en mosterd (de “gravlax”) is een gesmaakt
aperitiefhapje in combinatie met Knökebröd.

Soorten

VGS, NVGS of 150gr

ONLINE
PROMO!

GEROOKTE
ZALM AU SEL DE
GUERANDE / KG

Gerookte zalm

10

Inhoud

kiloprijs, +-1,3 kg vers

Omschrijving

Deze huisgerookte zalm komt telkens naar voor
als winnaar uit alle smaaktesten omwille van zijn
delicate en zachte smaak. Bij het rookproces
maken we gebruik van Sel De Guerande, een
zoutsoort uit de Loire-streek in Frankrijk die ook
wel gekend staat als de kaviaar van het zout.

Soorten

Handgesneden, machinaal gesneden of niet
gesneden.

Inhoud

1 kg vers

Omschrijving

Nieuw in ons gamma! gekookte
inktvispoten van Marokkaanse
origine bewaard in een neutrale
marinade. Zeer veelzijdig product
van de hoogste kwaliteit waar je
alle richtingen mee uitkan.

GEROOKTE HEILBOT ST
BVR Z STAART / KG

002089

Gerookte heilbot
Inhoud

kiloprijs, +-1,5 kg vers

Omschrijving

Het gerookte goud uit onze eigen
Brugse visrokerij is eveneens een
officieel erkend streekproduct.
Voor meer inspiratie kan u terecht
op onze website.
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HOOGVLIEGERS

GEROOKTE HEILBOT
BVR VGS. / 1.3-1,8KG

COQUILLE KROKETTEN VERS
90GR / 10ST
002921

Gerookte heilbot

Verse bereidingen vis
Inhoud

kiloprijs, +-1,3 kg vers

Omschrijving

Onze gerookte heilbot is
zowel machinaal als handen ongesneden verkrijgbaar.

RIVIERPALINGFILET 500GR
VERS / ST

10x90 gr vers of diepvries

Omschrijving

Ambachtelijke handgedraaide
kroketten in een jasje van panko
met een heerlijke vulling van
Sint-Jacobsnootjes. Deze
smaakbom is ideaal om te
serveren als hapje of als voorgerecht. Zowel de grote kroketten
van 90gr als de bolletjes van
25gr zijn verkrijgbaar vers en
diepgevroren.

Gerookte vis algemeen

GARNAALKROKETTEN
90GR VERS / 10ST

Inhoud

500 gr vers

Verse bereidingen vis

Omschrijving

Dit gerookte product is een
hoogvlieger in ons assortiment
omwille van de goeie prijskwaliteitsverhouding, zeer
constante aanvoer en uiterst
stabiele prijs. Gerookte rivierpalingfilet is eveneens zeer
smaakvol en veelzijdig
in gebruik.

100091
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Inhoud

000822

Inhoud

10x90 gr vers of diepvries

Omschrijving

Een artisanale klassieker uit de
Belgische keuken. Alle kroketten
zijn handgerold, dagvers bereid
en beschikbaar in diverse maten
en smaken.
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Oesters & kaviaar

GESCHENKEN
VAN DE
NATUUR

O E ST E R S & K AV I A A R

Koop
lokaal

De Ostendaise oester

Kaviaar Antonius Oscietra

Deze lekkernij uit onze thuishaven is een erkend streekproduct en een uitstekend alternatief voor de Zeeuwse en
Franse oesters. Het kweken gebeurt in de Spuikom, een zilte
waterbassin, die de typische smaak geeft aan de ‘Ostendaise’.
Koop lokaal, koop Oostends!

Deze kaviaar is afkomstig van de Russische steur (Acipenser
gueldenstaedtii) en is geliefd bij kaviaarkenners over de hele
wereld. Het is de op een na duurste kaviaar na de beluga,
heeft een unieke en verzadigde smaak en is beschikbaar in
de kleuren: grijs, bruin en olijfgroen met gouden reflecties. De
Oscietra wordt ook bereid volgens de traditionele “Malossol”
–methode. De delicate en rijke smaak van Russische steurkaviaar fascineert al eeuwenlang de meest verfijnde smaakpapillen. Met een uitgesproken noot van hazelnoot en iriserende
eieren is het echte verwennerij voor fijnproevers.

De Zeeuwse en Franse oesters
Deze feestklassiekers zijn geaffineerd in Oosterschelde
bronwater. Zilt en puur, dat proef je!

Alleen op bestelling
Verkrijgbaar per 30, 50, 125, 250 of 500gr

Kaviaar Antonius Baeri
Oestermix
Proeft u liever? Sinds dit jaar kunt u onze Europese of
Zeeuwse oestermix bestellen waarbij u een drietal
verschillende soorten kunt proeven in hetzelfde pakket.

Wijn Fishwives
Bent u nog op zoek naar de “perfect pairing” voor uw
kerstmenu? Deze bekroonde Zuid-Afrikaanse wijnen
passen, zoals de naam al doet vermoeden, uitstekend bij
zeevruchten. Er zijn drie opties beschikbaar: Chardonnay,
Merlot of Pinotage Rosé.
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Deze kaviaar is afkomstig van de Siberische steur (Acipenser
baerii) en wordt gekenmerkt door een intens aroma die
de meest veeleisende fijnproevers tevreden zal stellen.
Deze kaviaar is beschikbaar in tinten variërend van zwart tot
Lichtbruin en kenmerkt zich door een rijk en compleet pallet
aan smaken.
De eieren worden aan een strenge selectie onderworpen zodat de kaviaarliefhebbers alleen de beste parels krijgen. Deze
kaviaar heeft een intens aroma, is ongepasteuriseerd en met
zorg geproduceerd.
Alleen op bestelling
Verkrijgbaar per 30, 50, 125, 250 of 500gr
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Truffel

TRUFFEL

HET
ZWARTE
GOUD

Bonnet biedt een waaier aan truffelproducten aan om uw
gerechten en bereidingen die feestelijke afwerking te geven.

KROKINES
TRUFFEL
AMB 30ST

NIEUW!

003118

Verse bereidingen groenten

ZALM
TRUFFEL / KG

Inhoud

30 st vers

Omschrijving

Typisch wintergerecht van peervormige kroketten opgevuld met
zwarte truffel. Gaat goed samen met visgerechten.

Gerookte zalm
Inhoud

kiloprijs, +-1,3 kg vers

Omschrijving

Artisanaal gerookte zalm met een coating van zwarte truffel.

Soorten

machinaal gesneden, niet gesneden of in moten

Opmerkingen

koud- of warmgerookt

B KERSTSALADE
(COQUILLES/
TRUFFEL) / KG
000674

Salades thema & seizoen

Inhoud

1 kg vers

Omschrijving

Feestelijke luxe salade van stukjes gepocheerde St-Jacobsnootjes, ei,
knolselder, mayonaise, zomertruffel, truffelolie en kruiden.
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TA PAS & A N T I PAST I

Tapas & antipasti

ONZE
SPECIALITEIT

Met onze rechtstreekse import en sterke internationale partners is ons gamma
tapas & antipasti onze grootste troef!

Zakouskis en mini videetjes

GIRASOLI TRUFFEL
VERS / 500GR

Verse bereidingen pasta en granen

Deze verse ovenhapjes, gemaakt met passie, vakmanschap
en respect voor de regels van de culinaire kunst, zijn gemaakt
van ambachtelijke boter voor een groot smaakverschil.

Inhoud

500 gr vers

Volgende soorten zijn beschikbaar:

Omschrijving

zonnebloemvormige ravioli met
een truffelvulling

Mini kaasrol 17 st
Mini pizza 12 st
Mini schelp 12 st
Mini videe gr. garnaal 15 st
Mini videe ham 15 st

003060

NIEUW!

CREMADE
TRUFFEL / 450GR

003119
Sauzen
Inhoud

450 gr vers

Omschrijving

Een heerlijke smaakvolle crèmade
om pastagerechten (maar ook
andere bereidingen) mee af te
werken.

Mini videe kaas 15 st
Mini videe zalm 15 st
Mini visrol 17 stuks
Zakouskis de luxe ambacht
boterkwaliteit 12 st

Kroketballetjes
Ambachtelijke, handgerolde kroketballetjes, ideaal bij het
aperitief. Beschikbaar zowel vers als diepvries en in de
volgende smaken: kaas, coquille en garnaal. Een heerlijke
toegankelijk hapje.

Paparchielli
Nieuw in ons gamma! Enorme italiaanse pepers opgevuld
met vers gevangen tonijn uit de Adriatische zee.
Deze tonijn is extra kwalitatief omwille van de behandeling
met hydromassage, uniek in Europa.

Ontdek ons volledige gamma online op
www.viswarenbonnet.be
18
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SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

Schaal- en schelpdieren
Ready-to-eat
Petit fours
Warm gerookte zalm met kruiden
gesneden in de vorm van Petit fours.
Hierdoor krijgt u een heerlijk hapje die zowel
warm als koud geserveerd kan worden.

+ Gekookt en gestoomd
+ Gebruiksklaar
+ Tijdbesparend
+ Kwaliteitsvol
+ Opwarmen is mogelijk (tot 110 °C)
+ De ideale oplossing voor al uw zeevruchtenschotels
+ Zowel diepvries als vers verkrijgbaar

Kreeft
Krab luxury
`Gepelde garnalen
Argentijnse garnalen
Krabpoten
Rivierkreeft à la nage
Crevette vannamei
Krabvlees klauwen
Krabvlees backfin
Vongole
Vernis
Tellines

Gebakken soft shell
Nieuw in ons gamma! Heerlijke bereiding van
blauwe zwemkrabbetjes gepaneerd en gebakken.
Serveertip: afbakken in frituurolie op 180°C en
serveren met krabmayonaise van Delino.

Praires
Palourdes/tapijtschelpen
Venusschelpen (wit)
Lupini
Messen
Kreukels
Kokkels
Amandelschelpen
Clams
Queen krab imperial
21
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TERRINES

Terrines

Raw & uncut
+ Verse topkwaliteit recht uit de zee of gekweekt naar
de strengste richtlijnen

Alle visterrines zijn ambachtelijk vervaardigd met hoogwaardige ingrediënten.
Gelieve deze tijdig te bestellen zodat we een vlotte levering kunnen
garanderen.

+ Vers ingevroren of dagvers verkrijgbaar

Alle terrines zijn beschikbaar per 500 gr of per kilo.

TB coquilles met kervel
TB dambord van vis - groenten
TB kreeftmousse met basilicum
TB zalmroommousse
Ongepelde garnalen jumbo

Coquilles

TB zeeduivel met prei
Terrine paling in ’t groen
Terrine krab/Thaïse kruiden
Terrine zalm/kabeljauw

Langoustines rauw

Langoustestaart

Koop dit in combinatie met de volgende kruiden:
• Garnaalprotector
• Langoustinekookmix
• ...
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Terrine zalm/zeeduivel
Spuit mousse krab
Spuit mousse gerookte zalm
Spuit mousse kreeft & garnalen
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SA L A D E S

Salades

B KERSTSALADE (COQUILLES/
TRUFFEL) / KG

VH COCKTAIL MET KREEFT
& KRAB / 2 KG

Salades thema & seizoen

Salades thema & seizoen

Inhoud

1 kg vers

Inhoud

2 kg vers

Omschrijving

Feestelijke luxe salade van stukjes
gepocheerde St-Jacobsnootjes,
ei, knolselder, mayonaise, zomertruffel, truffelolie en kruiden.

Omschrijving

Het trio van surimi, wilde
Canadese kreeft en krab trekt
ieder feestje moeiteloos op gang.
Tel er nog een gebalanceerde
cocktailsaus bij, en het kan
helemaal niet meer stuk. Deze
salade is bovendien niet alleen
superlekker maar ook heel
veelzijdig. Deze salade is
beschikbaar in een handige
presentatiekom van 2 kg.

000674

B FEESTSALADE (VISCOCKTAIL) / 3.5 KG (702342)

002572

000025

Salades thema & seizoen
Inhoud

3,5 kg vers

Omschrijving

Een rijke variatie van grijze
garnalen, in eigen huis gekookte
zalm en kabeljauw, in een
culinaire cocktailsaus met
groentjes.

HUIDIGE ACTIE
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bij aankoop van 3,5 kg = 16 porselein kerstdeco gratis
Geldigheid: WK 46 - 53

B EINDEJAARSSALADE
(GEROOKTE ZALM) /KG
001672

Salades thema & seizoen
Inhoud

1 kg vers

Omschrijving

Luxe salade van zuivere blokjes
zacht gerookte zalm uit
Noorwegen in een romige
mierikswortel mayonaise.
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B WINTERSALADE
(MAKREEL-EI) / 1.8 KG
002576

Salades thema & seizoen
Inhoud

1,8 kg vers

Omschrijving

Een culinaire salade met makreel
en gerookte makreel verfijnd met
zeewier, kaviaar en stukjes ei.

A R T I SA N A L E B E R E I D I N G E N

Artisanale bereidingen
Geen tijd om al uw bereidingen nog zelf te maken? Bij ons vindt u een
artisanaal gamma bereide gerechten.

Bereidingen

B ST-JACOBSSHELP
PRESTIGE / 4 X 190 G

000675

Verse bereidingen vis

B NOORDZEEKRABSALADE
DELUXE / 1 KG (702953)

001021

Salades vis
Inhoud

1 kg vers

Omschrijving

Meer dan 65% pure Noordzeekrab in een culinaire mayonaise
voor de echte krab liefhebber.

Inhoud

4 x 190 gr vers

Omschrijving

Grote St-Jacobsvruchten in een
wittewijnsaus met grijze garnalen,
gepresenteerd in een
natuurschelp.

B SCAMPIPANNETJE RIJST +
GROENTEN (4 X 175 G) (702413)

002323

B CANADESE KREEFTSALADE
DELUXE / 1 KG (702958)

000993

Salades vis
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Inhoud

1 kg vers

Omschrijving

Een heerlijke rijke Canadese
kreeftsalade zacht op smaak
gebracht met het mooiste
kreeftenvlees in zijn puurste vorm.

Verse bereidingen vis
Inhoud

4 x 175 gr vers

Omschrijving

Een heerlijk voorgerechtje van
ovengebakken scampi’s in een
romige tomatensaus met
witte wijn.
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A R T I SA N A L E B E R E I D I N G E N

B VISPANNETJE
4 X 175 G (702431)

CANNELONI ZALM
(60 X 70 G) / 4.2 KG

Verse bereidingen vis

Diepvries bereidingen

Inhoud

4 x 175 gr vers

Inhoud

60 x 70 gr diepvries

Omschrijving

Een romige visragout op basis
van kabeljauw, zalm, roze
garnalen, vis-velouté-saus,
Emmentaler kaas en fijne
groentjes, verfijnd met kervel.
Gegratineerd met Emmentaler
kaas en zuiderse kruiden.

Omschrijving

Kant-en-klare pastabereiding
opgevuld met zalm. Perfecte
portionering en food cost,
gemakkelijk en gebruiksklaar.

002584

002985

LASAGNE ZALM
COLLET / 3 KG

B TONGROLLETJES KREEFTSAUS / 2.5 KG (700202)

002685

Verse bereidingen vis

002032

Verse bereidingen vis
Inhoud

2,5 kg vers

Omschrijving

Tongrolletjes in een Nantua
kreeftensaus afgewerkt met
cognac, room, tomatenblokjes,
roze garnaal en peterselie.

LASAGNE KREEFT 30 X 330 G
DV / KARTON

003069

Diepvries bereidingen
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Inhoud

30 x 330 gr diepvries

Omschrijving

Kwalitatieve porties lasagne
bereid met echte kreeft en verse
pasta. Perfecte portionering en
food cost, gemakkelijk en
gebruiksklaar.

Inhoud

3 kg vers

Omschrijving

Een uitstekende lasagne met
gepocheerde in plaats van
gerookte zalm.

GEBAKKEN TONGSCHAR
VERS / 12 X 100 G

003136

Gebakken vis vers
Inhoud

12 x 100 g vers

Omschrijving

Nieuw in ons assortiment.
Vers voorgebakken tongscharfilets
à la meunière.
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ZWARTE RIJST
ZEEVRUCHTEN

003160

A R T I SA N A L E B E R E I D I N G E N

Soepen
Viswaren Bonnet biedt een heerlijk gamma
verse vis– en groentesoepen aan.

Verse bereidingen vis
Inhoud

Per 3 kg vers

Omschrijving

Nieuw in ons assortiment. Een
Valenciaanse klassieker van rijst,
gekleurd in sepiainkt, met zeevruchten. De ideale basis voor een
culinaire bereiding.

FIDEAU ZEEVRUCHTEN
(PASTA NOEDELS)
003161

Verse bereidingen vis
Inhoud

Per 3 kg vers

Omschrijving

Nieuw in ons assortiment. Een
Valenciaans alternatief voor de
klassieke paella maar bereid met
pasta in plaats van rijst. De ideale
basis voor een culinaire bereiding.

B VISSOEP ZEEBRUGSE
WIJZE VERS VAC / 950 ML

600238
Soepen
Inhoud

950 ml vers

Omschrijving

Met enige fierheid mogen we
stellen dat dit waarschijnlijk de
beste vissoep is van de kust, rijk
gevuld met mooie stukken witte
vis en verse Noordzeegarnaaltjes.
Een echte aanrader.

B KREEFTENSOEP VERS
VAC / 950 ML (700190)

600239
Soepen

GARNAALFOND NIEUWPOORTS (500 ML / 1 LT)

003130 en 002908
Soepen
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Inhoud

bokaal 500 ml of pot 1 lt diepvries

Omschrijving

Heerlijke verse fumet getrokken
van dagvers aangeleverde
noordzeegarnalen van de
Nieuwpoortse visveiling.

Inhoud

950 ml vers

Omschrijving

Een kreeftensoep volgens de
regels van de kunst met een echte
bisque. Deze feestelijke soep is
heerlijk pittig en mag gerust
verrijkt worden met een klein
scheutje room.
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B TOMATENROOMSOEP /
1 LT

A R T I SA N A L E B E R E I D I N G E N

KREEFTSOEP
PERARD / 850 ML

002734

610023

Soepen

Soepen

Inhoud

1 lt vers

Inhoud

850 ml vers

Omschrijving

Heerlijke soep van tomaten
afgewerkt met een scheutje room.

Omschrijving

Gepasteuriseerde kreeftensoep
van Perard, ideaal als soepbasis.

B THAISE CURRYSOEP
KOKOS / 1 LT

VISSOEP
PERARD / 850 ML

002891

600015

Soepen

Soepen

Inhoud

1 lt vers

Inhoud

1 lt vers

Omschrijving

Een pittige pompoensoep met
Oosterse tinten van kokosmelk
en Thaïse curry.

Omschrijving

Gepasteuriseerde vissoep van
Perard, ideaal als soepbasis.

KRABSOEP
PERARD / 850 ML

610031
Soepen
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Inhoud

850 ml vers

Omschrijving

Gepasteuriseerde krabsoep van
Perard; ideaal als soepbasis.
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ALLES VOOR DE TRAITEUR

Puree & kroketten

Wees de drukte te slim af en vertrouw op de kwaliteit
van Kelderman om uw bereidingen af te werken.
o

Verse ingrediënten liggen aan de basis van deze heerlijke puree ‘s,
afgewerkt met fijne kruiden, hoeveboter, peper en zeezout. Of je nu
een gerecht met vlees bereidt of met vis, met de creatieve puree ’s
van Kelderman tover je steeds in geen tijd een heerlijk maaltijd
op tafel.

o

Alle puree ’s worden gepasteuriseerd in de verpakking zodat ze
gegarandeerd vers blijven gedurende 21 dagen, zonder toevoeging
van hulpstoffen.

o

Met de verscheidenheid van verse kroketten van Kelderman kan je
alle richtingen uit, creativiteit ligt aan de basis van de heerlijke
smaken. Of je nu kiest voor amandel, kastanje of hazelnoot, voor het
aperitief, voorgerecht of hoofdschotel, de combinatiemogelijkheden
zijn onbeperkt.

Pastinaakpuree
Savooipuree
Spinaziepuree
Wortelpuree
Knolselderpuree
Aardappelpuree
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KWALITEIT
EN COMFORT

Broccolipuree
Preipuree
Butternut puree
Boerenkoolpuree
Aardappelkroketten
Amandelkroketten

Hazelnootkroketten
Krokines truffel
Krokines veenbessen

V I SWA R E N B O N N E T

Pasta

D E E G WA R E N & G A R N I T U R E N

Deegwaren & garnituren

Pasta della Mamma, oorspronkelijk een klein atelier, werd in 1980 opgericht
door een Italiaanse ambachtsman die graag aan restaurants uit zijn streek
wilde leveren en is vandaag niet meer weg te denken uit de pastasector,
zowel in België als in het buitenland.

DE AFWERKING
MAAKT HET
VERSCHIL

Ontdek ons volledige gamma online op
www.viswarenbonnet.be

Het bedrijf biedt een volledig gamma aan pasta en afgeleide producten
met een authentiek karakter.

Ravioloni krab
Ravioloni kreeft
Ravioloni scampi curry
Mezzalune zeewier
Tortelloni ricotta-spinazie

Deegwaren

Garnituren

Volle visjes garnituur
Sterretje caro
Mini cone + sleeve
Fleuron halve maan
Mini bouchees vierkant
Schuitje
Mini visjes c&c
Boompje caro

Coquilleschelp naturel
Lompviseieren
Masago
Zalmforeleitjes
Haringeitjes avruga
Ansjoviseitjes anchoa

Recept mini cones
Tortelloni zalm
Tortelloni gigante geitenkaas
& honing
Girasoli truffel
Girasoli zalm
Grandtortelli eekhoorntjesbrood

Grandtortelli basilicum
Pennette vers voorgekookt
Spaghetti vers voorgekookt
Tagliatelle vers voorgekookt
Tagliatelle inktvisinkt
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Ingrediënten

Bereiden

o Mini cones (neutraal,
sesam of zwart)
o Room
o Gerookte zalm
‘sel de Guérande’ +
St Cayennepeper
o Haringeitjes avruga
55 gr of 120 gr
o Dilletopjes 140 gr
Verstegen

1

Kook: Henny Kosman-Baselaar

2

3

Snij de zalm in stukjes en doe in een mengbeker. Voeg er de
room aan toe. Kruid met cayennepeper en bewerk met de
staafmixer tot je een gladde mousse krijgt. Schep in een
spuitzak.
Zet de hoorntjes in een paletje (bord met gaatjes) en vul ze met
zalmmousse. Garneer met de haringeitjes en de dilletopjes
Verstegen.
Serveer onmiddellijk. Smakelijk eten.

Groenten

EEN
NATUURLIJKE
MATCH MET
VIS

V I SWA R E N B O N N E T

Wat past er beter bij vis dan groenten uit de zee?
De laatste jaren zijn zeewieren en aanverwanten enorm in opmars door hun
enorme potentieel op vlak van duurzaamheid en kweekgemak. Alleen was de
smaak niet altijd even toegankelijk voor het grote publiek. Dat is nu veranderd!
Dankzij deze heerlijke zeewiersalades kunt u uw klanten op een aangename
manier laten kennismaken met deze superfood!

SA U Z E N

Sauzen

VOOR
ELK WAT
WILS

Viswaren Bonnet biedt een grote waaier aan sauzen van lokale en
internationale spelers voor elke mogelijke doelgroep!

Culinaire sauzen voor al uw bereidingen

Wakame
Ginger wakame salade
Hijike edamame salade

Consumentenverpakkingen

Sauzen voor uw zeevruchtenschotels

Bekijk de rest van het assortiment op
www.viswarenbonnet.be
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Marinades & dressings

EEN
EXPLOSIE
AAN KLEUREN
EN SMAKEN

Doe inspiratie op in ons brede gamma marinades en dressings om uw
bereidingen en schotels te transformeren in een feest voor de zintuigen.

Verander uw toog in een caleidoscoop van kleur en
smaak met onder meer de volgende marinades:

KRUIDEN & ADDITIEVEN

Kruiden & additieven

SPICE
UP YOUR
FOOD

Ook voor al uw kruiden en additieven kan u terecht bij Viswaren Bonnet.

Bekijk ons volledige gamma op
www.viswarenbonnet.be

Bekijk ons volledige gamma op
www.viswarenbonnet.be

Voor producten van onze partners die niet op de website
staan mag u ons altijd vrijblijvend contacteren zodat we dit
voor u kunnen bestellen.

PURE-label
Consumenten eten steeds bewuster. Dat is geen hype, maar
een blijvende ontwikkeling. Er is steeds meer behoefte aan
verantwoorde voeding. En dat zet door.
Mede daarom voert Verstegen al jaren het Pure-label.
Producten met dit label bevatten geen declarabele
allergenen, geen MSG, geen fosfaten en een minimale
hoeveelheid zout. Echt pure producten dus!
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Voor producten van onze partners die niet op de website staan mag u ons
altijd vrijblijvend contacteren zodat we dit voor u kunnen bestellen.
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