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VOORWOORD

Beste klant,
Hopelijk hebt u ondanks de vele plotwendingen in 2021 het jaar goed doorstaan.
Eindelijk is er licht aan het einde van de COVID-19 tunnel en nu de maskers in België af mogen en 
we eindelijk opnieuw kunnen ademhalen proberen we het jaar op een optimistische en feestelijke 
wijze af te sluiten. 

Ook dit jaar staat Viswaren Bonnet u terug bij met raad, daad en vis. We hebben opnieuw gekozen 
voor onze succesformule van de laatste 2 jaar waarbij eenvoud en gebruiksgemak centraal 
staan. Ons belangrijkste advies voor een zorgeloos eindejaar is het volgende: plaats tijdig uw 
bestellingen. 

We kunnen dit niet genoeg benadrukken: we zitten in een ongezien vreemde periode. Dat hebt u  
ongetwijfeld reeds gemerkt aan de aanvoer van sommige producten. Veel producenten hebben 
immers te kampen met productietekorten omwille van structurele verstoringen in de productie-
keten ten gevolge van Covid-19. Vorig jaar heeft de verstoorde vraag veel bedrijven ertoe  
aangezet hun productie te verlagen. Nu wereldwijd economieën terug op toerental raken kunnen 
weinigen nog aan de vraag voldoen met maandenlange vertragingen als gevolg. Daardoor 
kunnen veel bedrijven vandaag moeilijk of zelfs niet aan de grondstoffen en mankracht raken die ze 
nodig hebben om te kunnen produceren. 

Dit wil concreet zeggen dat de kans zeer groot is dat de vraag voor véél producenten op het 
eind van het jaar groter zal zijn dan hun capaciteit om te produceren. 

Hoe kunt u zich het best wapenen tegen deze potentiële tekorten? 

- Probeer producten met een langere houdbaarheid reeds op voorhand te stockeren.
- Zet een duidelijke limiet op de uiterste datum waarop uw klanten hun bestellingen kunnen  
 doorgeven en bespaar jezelf de stress want hoe dichter bij Kerst, hoe onzekerder de aanvoer  
 wordt.
- Probeer zoveel mogelijk verse producten in te vriezen. Zo vermijdt u extreme  
 prijsschommelingen en productietekorten.
- Bestel de producten die u 100% zeker nodig hebt reeds vooraf, zo kunnen wij deze
 hoeveelheden al zeker voor u reserveren en bovendien geniet u van de kortingen die verder  
 in dit boekje beschreven staan.

Het voltallige Bonnet-team wil u nog eens bedanken voor het vertrouwen en we hopen
onze samenwerking ook in 2022 met succes verder te zetten. 

Alvast een gezond en succesvol eindejaar toegewenst! 

Tot volgend jaar!
Met vriendelijke groeten,
Jean-Baptist
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PROMO

Algemene promo
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 5 december 2021 en  
voor alle leveringen tussen 8 & 31 december 2021. Deze korting wordt  
berekend op basis van de sleutel in het onderstaande schema.

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

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

PR
O
M
O

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%

Na- en bijbestellingen ingediend  
NA 5 december 2021 komen  
NIET in aanmerking voor deze  
korting teneinde een vlotte  
uitlevering van onze bestellingen  
te kunnen garanderen.

Dit omwille van potentiële  
aanvoerproblemen en tekorten  
ten gevolge van de pandemie.

OPGELET!

LEVERSCHEMA

Leverschema
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DI WO DO VR ZA ZO

 Uiterste datum indienen  
 boekje Bonnet voor promo

 Leveringen producten met  
 langere houdbaarheid

 Open tot 10u

 Leveringen producten met  
 kortere houdbaarheid

 Naleveringen
 Gesloten

ALLE BESTELLINGEN ZULLEN VOLGENS HET  
NORMALE RITTENSCHEMA WORDEN UITGELEVERD.
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PROMO

Exclusieve online promo
Indien u dit jaar uw kerstbestelling via de website doorgeeft komt u eveneens  
in aanmerking voor een extra superpromo op onze warm gerookte zalm- 
stukken met Sel de Guérande (meer uitleg op pagina 12) die enkel op het online 
bestelplatform 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.

Voordelen

+ U hebt ten allen tijde een overzicht van de producten  
 die u afneemt via uw favorietenlijst.
+ Alle prijzen zijn steeds up-to-date.
+ U bent steeds op de hoogte van alle promoties  
 via de promopagina.
+ Bovendien nu nog gebruiksvriendelijker.

Surf naar onze  
gloednieuwe website 

www.viswarenbonnet.be

WEBSITE

W
EB

SI
TE
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PRODUCTEN

FEESTELLIJKE PRODUCTEN BONNET
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GEKARAMELISEERDE ZALM

ZAKOUSKIS & MINI  
VIDEETJES
540022

VERSE GARNAALKROKETTEN
000822

COQUILLES PRESTIGE
000675

Inhoud Kiloprijs, +-1,3 kg - vers

Omschrijving Deze nieuwe topper in ons gamma moet u zeker proberen. Afgewerkt  
 met kruiden en soja zorgt het branden van de zalm voor een fijne en  
 delicate smaak. Perfect als hapje of als voorgerecht.

Inhoud Verpakt per 12, 15 of 17 stuks. Afhankelijk van de variatie. 

Omschrijving 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 10x90 gr - vers of diepvries 

Omschrijving Een artisanale klassieker uit de Belgische keuken. Alle kroketten zijn  
 met de hand gerold, dagvers bereid en beschikbaar in diverse maten  
 en smaken.

Inhoud 4x190 gr - vers

Omschrijving Grote St-Jacobsvruchten in een wittewijnsaus met grijze garnalen,  
 gepresenteerd in een natuurschelp.
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FEESTELIJKE PRODUCTEN NIJF
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OESTERMIX SEAFARM
003131 tot 003133

VERSE SCHELPEN  
SEAFARM

OSTENDAISE OESTER

VERSE LANGOUSTINES

Inhoud 6 of 12 stuks - vers

Omschrijving Proeft u liever? Sinds vorig jaar kunt u onze Europese of Zeeuwse  
 oestermix bestellen waarbij u een drietal verschillende soorten kunt u  
 proeven in hetzelfde pakket.

Inhoud Kiloprijs - vers

Omschrijving De ideale oplossing voor al uw zeevruchtenschotels. Ultiem genieten  
 van de beste, meest verse en duurzame kwaliteit schelpdieren.  
 Verwaterd in Oosterschelde bronwater. Zilt en zuiver, dat proef je!

Inhoud 12, 25 of 50 stuks - vers

Omschrijving 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!

Inhoud Kiloprijs - 3 kg per doos - vers

Omschrijving Bij ons zusterbedrijf Nijf kunt u terecht voor verse langoustines,  
 direct geïmporteerd uit Denemarken of Schotland.

FEESTELLIJKE PRODUCTEN NIJF

VERSE KREEFT &  
DIEPVRIES KREEFT
002609

VERSE COQUILLES  
BLUE OCEAN
000727

ONGEPELDE GARNALEN JUMBO
001176

IJSLANDSE KABELJAUW

Inhoud Alle maten vers te verkrijgen - diepvries 300-350 gr per stuk

Omschrijving Een product dat zeker niet mag ontbreken tijdens de eindejaarfeesten.  
 Vers ingevroren of dagvers verkrijgbaar. Met onze kwaliteitsvolle  
 diepvrieskreeftjes speelt u op zeker: een vast gewicht (300-350gr),  
 vaste prijs en vaste aanvoer. Uiteraard kunnen we u ook verder helpen  
 met verse kreeft via onze zusterfirma NIJF.

Inhoud Kiloprijs - vers

Omschrijving Deze coquilles van Canadese origine (FAO 61) worden gekuist  
 geleverd waardoor ze gebruiksvriendelijk zijn. Bovendien garandeert  
 het merk Blue Ocean een kwalitatief product aan een competitieve  
 prijs.

Inhoud 500 gr, 3 kg of 5 kg - vers

Omschrijving De grijze of Hollandse garnalen behoren door hun zilte, licht-zoete  
 smaak tot de lekkerste in hun soort. Ze worden het hele jaar door  
 gevangen met een piek tussen september en november. Wij  
 garanderen een competitieve prijs voor dit product.

Inhoud Kiloprijs - vers

Omschrijving Wenst u een constante en kwalitatieve aanvoer aan een concurrentiele  
 prijs? Dan bent u bij ons zusterbedrijf Nijf aan het juiste adres.  
 Vanwege onze nauwe contacten aan de bron weten we  
 steeds de juiste producten aan te voeren.
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GEROOKT
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t GEROOKTE RIVIERPALING

100091

WARM GEROOKTE  
ZALMSTUKKEN
100034

GEROOKTE HEILBOT BVR
002089

GEROOKTE ZALM ‘AU SEL  
DE GUÉRANDE’
002631 tot 002633

Inhoud 500 gr - vers

Omschrijving Dit gerookte product is een hoogvlieger in ons assortiment omwille  
 van de goeie prijs-kwaliteitsverhouding en uiterst stabiele prijs.  
 Gerookte rivierpalingfilet is eveneens zeer smaakvol en zeer veelzijdig  
 in gebruik.

Inhoud Kiloprijs, +-1 kg - vers

Omschrijving Deze gestoomde zalm porties zijn zowel verkrijgbaar natuur als met  
 peper. Een echte delicatesse uit eigen rokerij. Sinds dit jaar gezouten  
 met ‘Sel de Guérande’ voor een optimale smaak. Betere ingrediënten  
 betekent een beter product.

Inhoud Kiloprijs, +-1,3 kg - vers

Omschrijving Het gerookte goud uit onze eigen Brugse visrokerij is eveneens een  
 officieel erkend streekproduct. Deze gerookte vis is beschikbaar zowel  
 in moten, als hand –machinaal of niet gesneden. Voor meer inspiratie  
 kan u terecht op onze website.

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 Guérande’, een zoutsoort  
 uit de Loire-streek in Frankrijk die ook wel gekend staat als het kaviaar  
 van het zout.
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GEBAKKEN EN GEPANEERD

ACCRAS KABELJAUW
001203

KLEINE KROKETBALLETJES

GEPANEERDE ALASKA  
POLLACK
003276

VERSE COQUILLESKROKETTEN
002921

Inhoud 800 gr - vers

Omschrijving Een lekker, veelzijdig balletje van kabeljauw die zowel gefrituurd,  
 gebakken als koud gegeten kan worden. Een ‘people pleaser’ die  
 perfect past als aperitief.

Inhoud 1 kg - vers

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

Inhoud 10x100 gr - vers

Omschrijving Uitstekend alternatief voor de gepaneerde visjes en babycroques die  
 tijdelijk onbeschikbaar waren omwille van een sterk verminderde  
 productiecapaciteit bij Cité Marine.

Inhoud 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 vers en diepgevroren  
 verkrijgbaar. 
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GEKOOKT & GESTOOMD - KOUDE SCHOTEL
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003077

WULKEN
000887

GEKOOKTE VANNAMEI OF  
MONODON GARNALEN
001351

ARGENTIJNSE GARNAAL 
KLAAS PUUL
002414

Inhoud 100 gr, 500 gr, 1 kg of 5 kg - vers

Omschrijving De grijze of Hollandse garnalen behoren door hun zilte, licht-zoete  
 smaak tot de lekkerste in hun soort. Ze worden het hele jaar door  
 gevangen met een piek tussen september en november. Wij  
 garanderen een competitieve prijs voor dit product.

Inhoud 2 kg - diepvries

Omschrijving Wulken of ook wel ‘bulots’, scoren zeer goed bij de echte vislief- 
 hebber. Doorheen het jaar hebben wij steeds kwaliteitsvolle gekookte  
 & gekruide wulken van Franse origine beschikbaar, zowel in de schelp  
 als enkel het vlees.

Inhoud 2 kg - vers 

Omschrijving Gekookte tropische garnalen verpakt per 2kg die perfect passen op  
 uw koude schotels.

Inhoud 500 gr - vers

Omschrijving De Argentijnse garnaal is een smaakvol alternatief voor de gekende  
 monodon- en vannamei garnalen en is naast rauw ook gekookt  
 verkrijgbaar. Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk.
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GEKOOKT & GESTOOMD - KOUDE SCHOTEL

RIVIERKREEFT À LA NAGE
900016

COCKTAIL GARNALEN
001900

RIVIERKREEFTENVLEES
200022

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
900144

Inhoud 500 gr - diepvries

Omschrijving In de zomermaanden van juni tot augustus worden deze rivier- 
 kreeftjes in meren en rivieren in China gevangen. Hiervoor worden  
 fuiken en vallen gebruikt. De kreeftjes worden dagelijks levend  
 aangevoerd bij de verwerker, waar deze gekookt, gepeld en ontdaan  
 van darmkanaal worden. De kreeftjes worden ook ‘à la nage’  
 aangeboden, als geheel in zout water ingevroren.

Inhoud 500 gr - vers

Omschrijving Een klassieker die elke visliefhebber blijft behagen, samen met wat  
 cocktailsaus zijn deze garnalen ideaal voor bij de aperitief.

Inhoud 500 gr - vers

Omschrijving Deze gekookte rivierkreeftstaartjes zijn uitermate geschikt om te  
 gebruiken als garnering in al uw gerechten. Gemakkelijk en  
 gebruiksvriendelijk.

Inhoud 48st per zak - diepvries

Omschrijving Een delicatesse uit de Franse keuken die ondertussen ook bij ons een  
 exclusieve lekkernij is geworden.

BEREID & AFGEWERKT
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kt SCAMPI PANNETJE MET 
RIJST EN GROETEN
002323

VIS-AU-VENT
003283

VISPANNETJE
002584

TONGROLLETJES IN  
KREEFTENSAUS
002032

Inhoud 4x175 gr - vers

Omschrijving Een heerlijk voorgerechtje van ovengebakken scampi’s in een romige  
 tomatensaus met witte wijn.

Inhoud 2,5 kg - vers

Omschrijving Mooie stukjes zalm, kabeljauw, lekker gekruide scampi’s en groentjes  
 in een zachte currysaus met toch de nodige pit.

Inhoud 4x175 gr - vers

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.

Inhoud 2,5 kg - vers

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

KREEFTENSOEP
600239

LASAGNE ABRAMO
002685

ZEEBRUGSE VISSOEP
600238

AARDAPPELPUREE  
KELDERMAN
002309

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.

Inhoud 3 kg - vers

Omschrijving Nieuw in ons gamma. Een uitstekende lasagne met spinazie en  
 gepocheerde in plaats van gerookte zalm afgewerkt met kaas.  
 Stevig van structuur en krachtig van smaak.

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.

Inhoud 2 kg - vers

Omschrijving Wees de drukte te slim af en vertrouw op de kwaliteit van Kelderman  
 om uw bereidingen af te werken. Verse ingrediënten liggen aan de  
 basis van deze heerlijke puree ‘s, afgewerkt met fijne kruiden, hoeve- 
 boter, 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.

BEREID & AFGEWERKT

KROKINES MET TRUFFEL
003118

GARNAAL-KAASROL
002930

MINI QUICHES STEEN
002925 tot 002927

RAVIOLI MET KRAB
002936

Inhoud 30 stuks per doos - vers

Omschrijving Typisch wintergerecht van peervormige kroketten opgevuld met  
 zwarte truffel voor die feestelijke toets. Gaat goed samen met  
 visgerechten.

Inhoud 8 stuks per doos - vers

Omschrijving Typische kaasrollen gevuld met grijze garnalen. Een ideaal  
 voorgerecht om af te bakken in de oven.

Inhoud 6x90 gr vers

Omschrijving Naast onze grote quiches bieden wij ook een kleiner formaat van  
 quiches aan. Dit product is beschikbaar in 3 verschillende smaken. 

Inhoud 1 kg - diepvries

Omschrijving Door het vers invriezen behoudt de gevulde pasta van Altoni zijn  
 kwaliteit, zonder toevoeging van hulpstoffen of conserverings- 
 middelen. De los ingevroren gevulde pasta biedt de meeste  
 mogelijkheden voor de klant qua gebruiksgemak.
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GEMARINEERD & INGELEGD

ITALIAANSE CARPACCIO 
INKTVIS GEMARINEERD
003232

ZWEEDSE HAP VERDURE
003163

GEMARINEERDE ZALM  
GRAVLAX
003172

HARINGSTUKJES DILLE BVR
002118

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Nieuw in ons gamma: heerlijke antipasti van octopus vulgaris  
 gemarineerd in olie en azijn. Rechtstreekse import uit Italië.  
 Kenmerkend door zijn zachte structuur en volle smaak in tegenstelling  
 tot de soms ietwat rubberachtige textuur van inktvispoten.

Inhoud 2 kg - vers

Omschrijving Heerlijke, smaakvolle tapa van haring met verse groene kruiden.  
 Perfecte combinatie met een glaasje champagne.

Inhoud Kiloprijs, +-1,3 kg - vers of 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”).  
 In combinatie Knökebröd of zuurdesembrood is dit eveneens een  
 gesmaakt aperitiefhapje.

Inhoud 2 kg - vers

Omschrijving Gemarineerde haringhapjes kunnen niet ontbreken in uw assortiment.  
 Bij ons vindt u een gevarieerd aanbod en dit steeds aan de scherpste  
 prijs.
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GEMARINEERD & INGELEGD

ITALIAANSE ANSJOVIS 
BASILICUM
002049

PEPERONI ANSJOVIS  
EN TONIJN
400109

SCAMPI LOOKOLIE  
LAUENROTH
002806

MINI HARINGHAPJE PAPRIKA
003252

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Heerlijke antipasti rechtstreeks geïmporteerd uit Italië.  
 Onvergelijkbaar met de kwaliteit die men vindt in de supermarkt.

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Voor de aperitief vindt u bij ons ook zachte peperoni gevuld  
 met ansjovis of tonijn.

Inhoud 1,5 kg - vers

Omschrijving Scampi met een stevige beet in een zacht gekruide koolzaadolie  
 met knoflook.

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Heerlijke, smaakvolle spiesjes van opgerolde haringfilets in een  
 paprikamarinade.
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GEMARINEERD & INGELEGD

SURIMI KRABKLAUWEN 
LAUENROTH
003090

OLIJVEN OPGEVULD  
MET ANSJOVIS
002884

ITALIAANSE GEGRILDE  
INKTVISPOTEN
002079

WARM GEROOKTE ANSJOVIS
002832

Inhoud 1,5 kg - vers

Omschrijving Surimi krabscharen in koolzaadolie gekruid met fijne kruiden en  
 knoflook.

Inhoud 1kg - vers

Omschrijving Haal de beste tapas in huis voor de eindejaarsfeesten.  
 Lekkere olijven gevuld met ansjovis.

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Frisse topper uit Italië die thuishoort in elke kwaliteitsvolle viswinkel.

Inhoud 500 gr - vers

Omschrijving Een echte delicatesse die perfect past op een tapasbord of als hapje.  
 Warm gerookt en vervolgens ingelegd in olie, een heerlijke  
 combinatie.
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TERRINES
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Alle visterrines zijn ambachtelijk vervaardigd met hoogwaardige ingrediënten.
Gelieve deze tijdig te bestellen zodat we een vlotte levering kunnen  
garanderen.

Terrine paling 
in het groen

Krabterrine met 
Thaise kruiden

Terrine zalm  
en zeeduivel

Krabmousse

TERRINES

Dambord  
van vis

Lotte  
met prei

Coquilles  
met kervel

Kreeftmousse  
met basilicum
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Sa
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s EINDEJAARSSALADE (ZALM  

MET MIERIKSWORTEL) 
001672

FEESTSALADE (VISCOCKTAIL) 
000025

COQUILLES & TRUFFEL SALADE BONNET 
003185

KRAB & GARNALEN ‘SUSHI STYLE’

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Luxe salade van zuivere blokjes zacht  
 gerookte zalm uit Noorwegen in een  
 romige mierikswortel mayonaise.

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.

Inhoud 1 kg - vers

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

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Een feestelijke Japanse sushi salade met  
 krab en garnalen, op smaak gebracht met  
 mierikswortel, sojasaus en een vleugje  
 limoen.

SALADES

VITELLO TONATO BONNET 
002265

VH COCKTAIL MET KREEFT & KRAB

FORELSALADE MET CHAMPAGNE 
700138

KREEFTSALADE LE COBOURG
002793

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Heerlijke Italiaanse salade op basis van  
 lekker gemalen kalfsvlees en frisse tonijn.  
 Dit samen vermengd in een huisgemaakte  
 mayonaise met bieslook, ui en kappertjes.

Inhoud 2 kg - vers

Omschrijving Een feestelijke salade met trio van surimi,  
 wilde Canadese kreeft en krab in een  
 gebalanceerde cocktailsaus.

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Gerookte forel verfijnd met champagne  
 en zalmeitjes.

Inhoud 1 kg - vers

Omschrijving Heerlijke kreeft vermengd met  
 mandarijntjes in een lichte cocktailsaus.

SALADES
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Volle visjes

Sterretje caro

Fleuron halve maan

DEEGWAREN & GARNITUREN

D
ee

gw
ar

en
 &

 g
ar

ni
tu

re
n De verschillende bladerdeeg-producten, te gebruiken als garnituur of als bouchee om 

te vullen, zorgen door hun veelzijdigheid in gebruik voor een creatieve toets aan uw 
gerechten of hapjes. Ontdek ons breeds assortiment deegwaren & garnituren op  
www.viswarenbonnet.be 

KRUIDEN 

Kr
ui

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

Bekijk ons volledig assortiment op www.viswarenbonnet.be 
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MARINADES

M
ar

in
ad

es

Verander uw toog in een caleidoscoop van kleur en 
smaak met onder meer de World Grill marinades.

Bekijk ons volledige gamma op 
www.viswarenbonnet.be

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

World Grill  
marinades  
Verstegen

Fantasie  
marinade  
Degens
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SAUZEN

Sa
uz

en

Fantastisch assortiment van sauzen,  
handig verpakt in consumentverpakking.

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

Ddoypacks van Didden

Cups  
Vandemoortele

Hollandaise 3x1l 
(Verstegen)

Nantua 3x1l  
(Verstegen)
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