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Assortiment Christoffels  

Sauzen 
We hebben een tweetal heerlijke sauzen ontwikkeld, waar je nog een eigen draai 

aan kan geven door kruiden toe te voegen. De pepersaus is met verse groene 

peperkorrels gemaakt, wat extra kracht geeft aan de saus.   

De romige champignonsaus is gevuld met mini champignons voor een mooi 

effect en een goede bite.   
 

Vooraf 
Om vooraf samen te delen kan je eens een Mexicaanse plank maken. 

Compleet met nacho’s, onze verse lichtpittige chimichurri van tomaat 

past goed bij de vega gehaktballetjes (volgens opa’s recept gevuld met 

stukjes paprika) en sappig gemarineerde kippenvleugels…..    
 

Ook hebben we diverse nieuwe soepen gemaakt. Van onze verse 

groenten en aardappelen heeft onze culinair specialist Cor van 

Dusschoten een aantal heerlijke soepen gemaakt, zoals: 

 

Een romige soep van aardappel en bieslook. Heerlijk met krokante 

spekjes of serveer hem ook eens met gegrilde coquilles. 

Frisse wortel en sinaasappelsoep: verassend frisse en kruidige soep 

van wortel, met mooie tonen van sinaasappel, gember en rode peper, die 

zowel warm als koud geserveerd kan worden. 

 

 

 

In de hoofdrol 
We hebben een heerlijke kalfsstoof ontwikkeld. Het zachte kalfsvlees met 

champignons en uien  zijn de basis, maar je kan het aanvullen met andere 

groenten om er je eigen draai aan te geven. 

 

Ons vega hamburger assortiment heeft er een lekker zomers zusje bij. De 

basis van de Mediterraanse vegaburger is een tarwemix verrijkt met 

tomaatjes, knoflook, basilicum, tijm, rozemarijn en marjolein. Serveer op 

plakken boerenbrood en combineer met frisse gefermenteerde augurk.   
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Wij werken met gewogen gewichten, de inhoud is dus een circa gewicht. 

    

          Soepen 

Product Inhoud Artikelnr. 

Romige aspergesoep dv. 3 liter 61195 

Doperwten soep met munt dv.  3 liter 61200 

Aardappel bieslook soep dv.   NIEUW 3 liter 61238 

Bloemkool kerriesoep dv.   NIEUW 3 liter 61243 

Wortel en sinaasappelsoep dv.   NIEUW 3 liter 61245 

Spaanse Gazpacho dv. NIEUW 3 liter 61246 

Mediterraanse vissoep dv. 3 liter 61196 

Tomaat basilicumsoep dv. 3 liter 61201 

Kaasfondue dv. NIEUW 3 liter 61244 

 

                     Fonds 

Product Inhoud Artikelnr. 

Basis kalfsjus  3 liter 61151 

Basis vissaus 3 liter 61150 

                      

                    Sauzen 

Product Inhoud Artikelnr. 

Chimichurri van tomaat  NIEUW  1 kilo 61220 

Pepersaus dv. NIEUW 3 liter 61213 

Champignonsaus dv.  NIEUW 3 liter 61215 

 

        Boter 

Product Inhoud Artikelnr. 

Café beurre de Paris dv. NIEUW 500 gram 3014 

Kruidenboter met gedroogde tomaten dv. NIEUW 500 gram 3018 

                      

                    Groenten kant en klaar   

Product Inhoud Artikelnr. 

Gerookte rode biet sous vide gegaard  1 kilo 700056 

Bospeen heel sous vide gegaard 750 gram 700061 

Bloemkool heel sous vide gegaard 1 kilo 700055 

Verse appelcompote 2 kilo 54002 

Frites ambachtelijk 12 mm met schil 10 kilo 3010392 

                   

                     Carpaccio   

Product Inhoud Artikelnr. 

Carpaccio van rode biet dv.  10 x 80 gram 9237 

Rundermuis gemarineerd heel dv. 1,2 kilo 61193 

Carpaccio gemarineerd rechthoek dv. 10 x 80 gram 51012 

Vitello heel dv. 800 gram 61194 
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     Vlees specialiteiten rauw 

Product Inhoud Artikelnr 

Spies runderhaas zwarte knoflook  150 gram 53021 

Hot dog Spanish taste dv. 10 x 80 gram 30083 

Hot dog kip truffel dv. 10 x 80 gram 54641 

 

Vlees gegaard (sous vide)  

Product Inhoud Artikelnr. 

Kalf sukade gegaard 2,2 kilo 51055 

Kalfsossobuco dv. 310 gram 61197 

Rendang  2 kilo 9217 

Runder brisket 2,5 kilo  7208c 

Rund shortribs gegaard 3 ribs 1,3 kilo 54564 

Rund shortribs gegaard 1 rib 375 gram/portie 54571 

Rund sukade gegaard in jus 2,1 kilo 53331 

Runder stoof sukade draadjesvlees NIEUW 1 kilo 9262 

Runder stoof met truffel NIEUW 2 kilo 61242 

Varken Iberico ribfingers dv.  2 kilo 39045 

Varken buikspek gaar char sui 1,5 kilo 700047 

Varken buikspek gaar Aziatisch 1,5 kilo 700053 

Iberico procureur gaar Provençaals 1,7 kilo 39008 

Lamsschenkel knoflook/rozemarijn 500 gram 52056 

Chrissy’s ribs: varkens spare ribs dv. NIEUW 1,5 kilo 52061 

Romige Indiase lamscurry 2 kilo 61198 

Kalfsstoof dv. NIEUW 2 kilo 61221 

 

                     Vis 

Product Inhoud Artikelnr. 

Gravad lachs dv. 1,3 kilo 400207 

Zalm in biet, gember en groene kruiden dv. 1,2 kilo 700048 

Zalm gemarineerd Asian style dv. 1,3 kilo 700052 

Zalmzijde gerookt honing/whisky 1 kilo 700054 

Gamba spies Stuk: 100 gram 204423 

Visspies paprika rood geel groen Stuk: 100 gram 204409 

Burger zalm/gamba dv. 30 x 150 gram 
60 x 60 gram 

700049 
700050 

                        

        Vegetarisch 

Product Inhoud Artikelnr. 

Quinoa groenteburger dv. 15 x 120 gram 61199 

Mexicaanse bonenburger dv. 16 x 150 gram 61180 

Bietenburger dv. 18 x 150 gram 50703 

Vegan opa’s gehaktballetjes à 30 gram dv. NIEUW 3 kilo 61211 

Mediterraanse vega burger dv.  NIEUW 12 x 150 gram 61301 

Vega bolognesesaus dv. NIEUW 2 kilo 2601 

Vegetarische rendang van pulled oats dv.  NIEUW 1 kilo 53016 
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    Pulled producten 

Product Inhoud Artikelnr. 

Pulled pork dv. 1 kilo 54515  

Pulled chicken dv. 1 kilo 54516 

Pulled duck dv. 1 kilo 54576  

Pulled beef dv. 1 kilo 54524 

Pulled duck steak dv. 15 x 100 gram 54559 

Pulled beef steak dv. 15 x 100 gram 54574 

 

                  Gevogelte   

Product Inhoud Artikelnr. 

Parelhoenrouleau paddenstoelen dv. 500 gram 53024 

Parelhoenrouleau met abrikozen dv. 500 gram 53032 

Parelhoenrouleau met pistache dv. 500 gram 52043 

Poussin piri piri opgebonden gegaard (3 stuks) 1,35 kilo 54526 

Eendenbout gekonfijt groot Stuk: 320 gram 5479 

Veluwse eendenbout gekonfijt Stuk 225 gram 5478 

Veluwse eendenburger dv. 24 x 150 gram 75018 

Veluwse eendenfilet gaar en gekonfijt  200 gram 53014 

Tamme eend bitterbal dv.   54 x 30 gram 2697 

Tamme eendenvlees gekonfijt 1 kilo 53008 

Parelhoenbout gekonfijt 230 gram 53004 

Kip dijen Provençaals gekonfijt (5 stuks) 1,1 kilo 53044 

Ragout van gevogelte en champignons 2 kilo 61206 

Kippenvleugels gemarineerd gegaard NIEUW 2 kilo 61216 

Worst kip Texas style gegaard dv. NIEUW 10 x 100 gram 53131 

 

                     Vleeswaren 

Product Inhoud Artikelnr. 

Magret fumée (rolletje van eendenborst) 250 gram 5506 

Grillworst met cheddar en Jalapeno NIEUW 500 gram 54644 

Grillworst zalm/gamba NIEUW 500 gram 600100 

Grillworst kip 500 gram 54643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Worst kip Texas style gegaard       Kippenvleugels gemarineerd gegaard 


