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WAAR DE VONKEN  

VANAF VLiEGEN! 

online 22     25 mrt

KOM NAAR DE  
ONLINE BBQ-BEURS

MELD U VOOR 10 MAART  
AAN EN ONTVANG EEN  
GRATIS PROEFPAKKET

KOM NAAR HET VERSALERT VERSTIVAL! 
• Dé aftrap van het BBQ-seizoen
• Een plek om samen te komen
• Volop inspiratie en aanbiedingen 
Proef het via versalert.nl/verstival

DE BEURSAANBIEDINGEN ZIJN 
ALLEEN ONLINE GELDIG

 
WAT HEEFT U NODIG? 

Alleen een inlogcode voor onze webshop!
 

Nog geen inlogcode of bent u uw inlogcode kwijt?  
Neem dan contact op via webshop@versalert.nl

Deelnemende leveranciers:



online 22     25 mrt

BBQ SALADE FAVORIETENGROENTEN / MAALTIJDEN / SALADES

HETE KORTINGEN VAN ONZE LEVERANCIERS
Op het Verstival zijn meer dan 40 leveranciers aanwezig met hun  
beste BBQ-aanbod tegen de scherpste kortingen. Zoals u van ons  

gewend bent, ontvangt u ook dit jaar scherpe kortingen van 5 euro.  
Deze korting wordt op uw factuur verrekend. Veel leveranciers  

hebben naast aanbiedingen ook inspirerende recepten en filmpjes om  
u te helpen bij uw BBQ-verkoop.

ASPERGE OVENSCHOTEL 
MET ZALM

Deze gratin bestaat uit  
heerlijke asperges met  

aardappelschijfjes, ei en  
gerookte Noorse zalm  

in romige saus. 

RODE BIETJES  
RAUWKOST

Een verrassende, fris-zoete 
rauwkost-combinatie van  
rode bietjes, appel, ui en  

knapperige kool met rozijntjes 
en cranberry's.

Bonduelle heeft een hele mooie lijn met grill-groenten, 
uitermate geschikt voor het BBQ seizoen.  

Denk aan halve maïskolven, mooi voor op een prikker 
met stukken ui en champignon, gegrilde aubergine, 

paprika, courgette of een mix van groenten.  
Bij bestelling van 1 doos ontvangt u 5 euro korting.

PROVENÇAALSE  
KIPGEHAKTSCHOTEL

Een maaltijd met Provençaals 
kipgehakt, champignons, 

courgette en spinazie.  
Met een finishing touch van  

gegratineerde kaas!

 BRABANTSE  
RUNDVLEESSALADE

Deze salade is rijkelijk gevuld  
met aardappel, rundvlees,  

wortel, erwten en zilveruitjes.  
Al jaren lang onze favoriete 

rundvleessalade voor  
bij de BBQ.

BEZOEK  
DE WITH TIJDENS 

HET VERSTIVAL 
VOOR NOG MEER 

SMAAKVOLLE 
MAALTIJDEN!

MEER  
LEKKERE  

RECEPTEN? KOM  
DAN NAAR HET  

VERSTIVAL!

ZET DE  
BESTE SALADES 
VOOR. ONTDEK  

ZE MET KORTING  
OP HET  

VERSTIVAL!

KOM NAAR  
HET VERSTIVAL  

VOOR MEER  
KORTING EN 
INSPIRATIE!

MELD U AAN EN ONTVANG  
EEN GRATIS PROEFPAKKET 

Aanmelden voor het versAlert Verstival kan tot en met  
10 MAART via VERSALERT.NL. Een versAlert beurs staat 

bekend om zijn gezelligheid en lekkere proeverijen. Ook deze 
editie mag daar niet aan ontbreken. Daarom sturen wij een week 

voor de beurs een speciaal proefpakket GRATIS naar u toe.

KLAAR GEMAAKT  
MIDDELS EEN  
AUTHENTIEK  
GRILLPROCES

VOEGT EEN ORIGINELE 
SMAAK TOE AAN TALLOZE 
GERECHTEN, BROODJES  

OF PIZZA

BIJZONDER HANDIG  
TE PORTIONEREN  

DOOR INDIVIDUELE  
INVRIEZING

RECEPT
MET BASIS PASTA-PESTOSALADE 
Dit is een pasta in saus met basilicum, smeerkaas en knoflook 
met de smaak van pesto. Deze salade heeft tevens het  
Clean Label. Dat wil zeggen zonder kunstmatige kleur-,  
geur- en smaakstoffen.

Rode uien, blokjes    150 gram
Cerise tomaatjes, gehalveerd   200 gram
Bonfait Penne rigate, gekookt   650 gram
Bonfait Basis Pasta-Pestosalade CL 1000 gram

Totaal 2000 gram

DE AANBIEDINGEN TIJDENS DEZE BEURS, ZIJN ALLEEN ONLINE GELDIG. HET ENIGE DAT U HIERVOOR NODIG HEEFT, IS EEN INLOGCODE VOOR ONZE WEBSHOP. HEEFT U NOG GEEN INLOGCODE OF BENT U UW INLOGCODE KWIJT? NEEM DAN CONTACT OP VIA WEBSHOP@VERSALERT.NL.

VERRAS IEDEREEN MET  
DE WITH MAALTIJDEN

De With Maaltijden heeft maar liefst twee  
nieuwe maaltijden in het zomerassortiment.  

Deze maaltijden zijn tijdens het Verstival  
met 5 euro korting verkrijgbaar.

DE FAVORIETE  
BBQ SALADES  

WORD EEN  
VEELZIJDIGE GRILL MASTER  

MET BONDUELLE

PASTA PESTOSALADE MET SERRANO (MAALTIJDSALADE)



KOOP UW (EERSTE) VELDHOVEN 
KIPPRODUCTEN MET KORTING  

OP ONS VERSTIVAL! 

Het nieuwe Veldhoven 
assortimentsboek komt eind 
maart uit. Dit boek ontvangt 

iedere kipkopende klant bij 
hun bestelling. 

VLEES & VLEESWAREN

Bij ons kunt u terecht voor de originele Italiaanse vleeswaren  
van Levoni. Al deze vleeswaren zijn gluten- en lactosevrij.  

Wist u dat ze ook worstjes hebben voor op de BBQ? 

De Kroes gebruikt uitsluitend verse en goed bevleesde spareribs 
met een mooie rechte snit. De spareribs worden ingesmeerd met 
een eigen marinade waarin ze 24 uur marineren. Daarna worden 

de spareribs op authentieke wijze in de oven gebraden. Het 
resultaat? Heerlijke zacht gebraden en zeer smaakvolle spareribs.

OP HET  
VERSTIVAL  
MET EXTRA  

AANTREKKELIJKE 
PRIJZEN

KLAAR  
VOOR DEZE  

MEESTERLIJKE  
RIBS? VIND 
 ZE OP HET  
VERSTIVAL!

HET ECHTE ITALIË 
MET LEVONI

DE FALL OF  
THE BONE RIBS  
VAN DE KROES

BIJZONDERE KIP VOOR  
EXTRA VERKOOP

Veldhoven Kipproducten 
verovert de markt met 

Hollandse kwaliteitskip. 
Voor versspecialisten is 
ook het ‘klantspecifiek 

produceren’ ideaal.  
Elk wensenlijstje staat  
aan de basis van een  

uniek product.

Veldhoven Kipproducten is een echt familie- 
bedrijf en biedt een divers seizoensassortiment 
met kip, wild en gevogelte. Het voornaamste  
onderscheid ten opzicht van andere leveranciers  
is het klantspecifiek produceren. Van slager tot 
delicatessenwinkel: veel versspecialisten  
bestellen hun (kip)producten op maat. “Wij 
kunnen aan elke klant maatwerk leveren”, 
vertelt directeur Rick Veldhoven. “Onze  
logistiek en ons productiesysteem is hier  
volledig op aangepast. Versspecialisten hebben 
zo hun eigen voorkeuren: van smaak- tot 
verpakking. Wel of geen paprika, rood of groen, 
eigen stokje of kruiden: niets is onmogelijk.”

UNIEKE PRODUCTEN 
Op jaarbasis produceert Veldhoven Kipproducten  
tussen de 15.000 en 17.000 verschillende 
artikelen. Klanten die hun specifieke wensen 
kenbaar maken, en eventueel een monster 
meegeven, worden op hun wenken bediend. 
Rick: “We schrijven daar een receptuur bij, 
ontwikkelen het product en maken er foto’s 
van. Vervolgens overleggen we met de klant of 
het artikel voldoet aan alle wensen en koppelen 
we hier een artikelnummer aan. Vanaf dat 
moment is dit ene product alleen voor díe klant 
te verkrijgen.”

TANTE DOOR KIP
Deze werkwijze maakt Veldhoven Kipproducten 
uniek in de markt. Uiteraard biedt het bedrijf 
ook een standaard assortiment, en ook dát is  
onderscheidend. Een goed voorbeeld is het 
‘Tante Door’ concept. Tante Door kip is  
100% Hollandse kip, zonder antibiotica en  
coccidiostatica (een medicinaal  
toevoegingsmiddel voor diervoeding). 

“We doen alles in eigen beheer”, vertelt 
Rick. “Het concept rust op drie pijlers: dier, 
mens en milieu. Onze boeren krijgen een vaste 
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prijs, gerelateerd aan de vierkante meters van 
hun stal. Dan maakt het niet uit of ze nou vijf- of 
tienduizend kuikens houden. Het gaat om de 
kwaliteit, niet om de kwantiteit. Dat vinden ook 
de kleinschalige familiebedrijven met wie we 
samenwerken, dat zijn allesbehalve intensieve 
veehouderijen. Die werkwijze vertaalt zich in  
de smaak van het vlees. Je proeft echt het 
kwaliteitsverschil. Dat blijkt ook wel, want al 
onze klanten verkopen meer kip sinds ze zijn 
overgestapt op Veldhoven en/of Tante Door.”    

DAGVERSE SPIESEN  
Spiesen zijn altijd aantrekkelijke artikelen 

voor de BBQ. Denk aan de bekende 
kipsatéspiesen, maar ook aan de luxere 

spiesen zoals een honeypop-spies, kip op 
stok pesto en de hot spies. Deze spiesen  

zijn ook allemaal met Tante Door kip 
verkrijgbaar.

Op de beurs vindt u diverse aantrekkelijke 
BBQ-aanbiedingen uit het standaard 

assortiment. Onder andere met dagverse 
geregen saté. Voor de rest van de 

aanbiedingen zien wij u graag op onze 
online beurs!


