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Het is weer 
“ijstijd”!

Kijk op pagina 8 voor 
leuke weetjes en tips 
over ijs



Bezorgacties!
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Farm Frites finest 10 mm skin-on 
sunflower

2 kg (verpakt per 6 st.)

Gouda’s Glorie frituurvet 
vast vertrouwd 

4 x 2,5 kg

Zeisner curry ketchup
800 ml (verpakt per 12 st.)

€2,45

€15,95 €2,95

BEZORG

ACTIES!



Bezorgacties!
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Daelmans mini stroopwafel
200 st.

Topking Waldkorn tosti’s
24 x 108 g

Knorr Garde d’Or hollandaisesaus
1 l (verpakt per 6 st.)

€14,90

€16,95 €4,30

BEZORGACTIES!



Lekker snacken
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Lamb Weston stealth 
friet S04 9 x 9 mm 

2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Lamb Weston seasoned 
twisters D72

2,5 kg (verpakt per 4 st.)

Calvé satésaus
2,5 kg

€3,25 €4,35 €14,40

Foodworks 
hamburger angus

17 x 180 g

Foodworks 
hamburger homestyle

16 x 198 g

Foodworks 
hamburger favourite
30 x 100 g of 20 x 150 g

€33,65 €28,55 €23,25



Non-food
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Cif cream schuurmiddel 
normaal of citroen

750 ml (verpakt per 8 st.)

Andy allesreiniger 
vertrouwd

1 l (verpakt per 6 st.)

Glorix bleek original
750 ml (verpakt per 15 st.)

€1,30 €1,25 €0,90

Bolsius twilight 104/99, 
diverse kleuren

Doos 12 st.

Bolsius twilight 104/99, 
diverse varianten

Tray 6 st.

Tork traditioneel toilet-
papier 3-laags wit 250 vel 

T4 premium
8 rollen (verpakt per 9 st.)

€11,40 €5,70 €2,75



Chaudfontaine 
sparkling of still

Fles 500 ml (verpakt per 20 st.)

Chaudfontaine 
sparkling of still

Flesje 250 ml (verpakt per 24 st.)

Chaudfontaine sparkling, 
still of light sparkling

Fles 750 ml (verpakt per 6 st.)

€0,55 €0,25 €0,75

Coca-cola 
Regular, light of zero

Blikje 33 cl (verpakt per 24 st.)

Fanta orange 
of sprite refresh

Blikje 33 cl (verpakt per 24 st.)

Fanta cassis
Blikje 33 cl (verpakt per 24 st.)

€0,50 €0,50 €0,60
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Unox automatensoep 
tomaat of kip

1 kg (verpakt per 6 st.)

Frappant Gouda ± 50 plaks 
jong belegen

1 kg (verpakt per 6 st.)

prijs per kilo prijs per kilo

Frappant Gouda hotelblok 
jong belegen

4 kg (verpakt per 2 st.)

€12,55 €6,80 €6,15

Farm Frites finest round cut 
skin-on sunflower

2 kg (verpakt per 6 st.)

Diamant frituurvet 
vast blauw

4 x 2,5 kg

Zeisner tomaten ketchup, 
schaschlik of zigeuner saus

800 ml (verpakt per 12 st.)

€2,90 €17,10 €3,15
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De lente nadert, de temperaturen stijgen, het is 
weer ‘ijstijd’: feest voor ijsverkopers én ijslief-
hebbers. Schepijs, softijs, slush puppie, waterijs, 
milkshakes. In ijssalons, restaurants, snackbars 
en in clubhuizen, overal in het Nederlandse 
straatbeeld is ijs te krijgen. Ambachtelijk ge-
maakt, gemengd in een machine of verpakt in de 
vriezer. Op een stokje, in een kartonnen bakje of 
hoorntje, met of zonder topping. Lekker likken, 
kauwen, lepelen, bijten, happen en vooral genie-
ten. IJs is cool!

Leuk om te weten
• Om een bolletje ijs weg te likken zijn zo’n vijftig  
  likjes nodig.
• De Raket is al jaren het meest verkochte ijsje in  
  Nederland. De teller staat op 35 miljoen stuks  
  per jaar.

Zien is verkopen
IJs is emotie, een impulsaankoop. Wie ambachte-
lijk ijs goed presenteert, opmaakt en decoreert, 
verleidt en verkoopt daardoor meer, veel meer. 
Een lucratieve business, ijs gaat soms wel vier 
keer over de kop.
Ook een ‘wow’-gevoel creëren? 

Enkele presentatietips: 
• Plaats ronde transparante ijsbakken in een  
  transparante vitrine
• Voeg softijs toe aan het assortiment. Waarom?  
  Vrouwen hebben vaker zin in een softijsje en de  

  vrouw bepaalt. Dan heb je de man ook binnen
• Bereid ijs in het zicht van gasten. Dat werkt!
• Zet de ijsvitrine altijd vlakbij de entree in het  
  zicht van voorbijgangers
• Mooi glaswerk maakt een ijscoupe meer waard

Trendy 2019 - zwart is het nieuwe wit
IJs is cool, maar zwart ijs is pas echt hot! In bijna 
elke vitrine staat wel een bak zwart ijs, gekleurd 
door het as van een kokos. Een zwart hoorntje 
erbij en hoppa, je hebt een insta worthy ijsje. Ver-
leid!

Verrassende structuren
Smaken verschillen, maar vraag iemand naar zijn 
favoriete ijs en negen van de tien keer is het een 
ijsje waar veel structuur in zit. IJs stukken brow-
nie, M&M’s, nootjes of knettersuiker. Zeker de 
jongste ijsliefhebbers kauwen graag en smullen 
ervan.

Originele smaken en toevoegingen
Cheesecake, citroen merengue, tiramisu, dame 
blanche, red velvet. Taart- en dessertsmaken   
schieten als paddestoelen uit de grond. Ook op-
vallend: de opmars van steeds meer yoghurtsma-
ken: amarene, mango, kersen, sinaasappel, peer. 
En co-branding, de samenwerking van ijsmerken 
met bijvoorbeeld Oreo, Kitkat of Toblerone.

IJSTIJD



Maak indruk met een lekker ijsje én een 
smaakmakende verpakking met ons 
trendy ICE IS (N)ICE-concept. 

Het assortiment bestaat uit verschillende 
formaten ijs- en milkshakebekers, voorzien 
van een trendy krijtlook in combinatie met 
opvallende woordspelingen.

‘Instagrammable’ verpakkingsdesign
Grappig, eigenwijs en dubbelzinnig: teksten 
zijn trending en worden massaal gedeeld 
op Social Media. Onze opvallende ICE IS (N)
ICE-verpakkingen stimuleren social sharing. 
Goed voor jouw naamsbekendheid en online 
zichtbaarheid. Hoe nICE is dat! 

Ben jij klaar om Instagram te veroveren?

Compleet assortiment ijs- en 
milkshakeverpakkingen
Het ICE IS (N)ICE-concept bestaat uit vijf 
formaten kartonnen ijscups. Van een 100 ml-
bakje voor een klein bolletje tot een bakje van 
400 ml voor de grote ijstrek. De milkshakebekers 
zijn verkrijgbaar in drie formaten (300, 400 
en 500 ml) en uitgevoerd in karton of PET. De 
verpakkingen kun je uitstekend combineren 
met andere producten uit ons assortiment, zoals 
bijpassende deksels (ideaal voor take away en 
delivery) en kartonnen rietjes.

Het ICE IS (N)ICE-concept is een aanwinst 
voor iedere ijssalon, lunchroom, foodtruck of 
snackbar. Ideaal voor het serveren van bolletjes 
roomijs, softijs, sundae ijs, frozen yoghurt, 
ijsshakes, romige smoothies en desserts.

De Depa ICE IS (N)ICE bekers!

 Depa milkshake beker ICE 
is (N)ICE, karton 300 ml 

50 st. (verpakt per 20 st.)

Depa ijsbeker ICE is (N)
ICE, karton 4oz/100 ml

50 st. (verpakt per 20 st.)

 Depa milkshake beker ICE 
is (N)ICE, karton 400 ml 

50 st. (verpakt per 20 st.)

Depa ijsbeker ICE is (N)
ICE, karton 6oz/150 ml

50 st. (verpakt per 20 st.)

Depa milkshake beker ICE 
is (N)ICE, karton 500 ml

50 st. (verpakt per 20 st.)

Depa ijsbeker ICE is (N)
ICE, karton 8oz/200 ml

50 st. (verpakt per 20 st.)

€1,85

€1,90

€2,30

€1,95

€2,85

€2,10



Met deze toppings is 
een ijsje nóg lekkerder
In de wolken
Maak van twee lekkernijen 
één guilty pleasure. Softijs met 
suikerspin, popcorn of mash-
mallows. Het gaat allemaal om de 
verrassing.

Een scheutje gezelligheid
Giet een scheutje cognac of whiskey 
over een bolletje ijs met neutrale 
smaak zoals vanille. Heerlijk bij een 
stevige espresso.

Fruitig
Oh zo simpel, maar de overtreffende 
trap van lekker: de combinatie van 
roomijs met verse aardbeien. Ook 
andere soorten fruit zoals mango, 
kiwi en bessen en frambozen zijn 
zalig. Serveer je sorbetijs? Gebruik 
dan het fruit van de ijssmaak, dat 
versterkt de smaak des te meer.

Caramel 
Verwarm een stroopwafel ongeveer 
vijftien seconden in de magnetron. 
Breek het in stukjes en strooi ze over 
het ijs. Wat een lekkere combinatie 
van warm en koud!



Gruno

Bezorgkrant acties - geldig van   - pagina 11

Gruno aardbei sorbetsaus
5 l

Gruno aarbei sorbetsaus
500 ml (verpakt per 12 st.)

NIEUW!

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

Gruno chocolade 
dessertsaus

500 ml (verpakt per 12 st.)

Gruno banaan 
milkshakesiroop

990 ml (verpakt per 6 st.)

Gruno caramel
dessertsaus

500 ml (verpakt per 12 st.)

Gruno aardbei sorbetsaus
990 ml (verpakt per 6 st.)

Gruno caramel dessertsaus
990 ml (verpakt per 6 st.)

Gruno aardbei 
milkshakesiroop

990 ml (verpakt per 6 st.)

Gruno banaan sorbetsaus
500 ml (verpakt per 12 st.)

€19,75

€2,40

€2,40

€3,65

€3,40

€2,40

€3,65

€3,75

€2,40



Da’s Frappant!

Frappant hamburger rauw
24 x 100 g

Frappant loempia exquis
12 x 200 g

Frappant tosti ham kaas 
extra gevuld

24 x 80 g

€12,95 €13,35 €12,05

Frappant mayonaise 80% 
10 l

Frappant frituurvet 
vloeibaar 

10 l

Frappant ambachtelijke 
gehaktballen

30 x 150 g

€13,55 €12,95 €24,20
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Honing-mosterdsaus: Mooie glanzende saus met verfijnd bouquet. 
De mosterd in deze saus leeft in voortreffelijke harmonie met de 
zuivere honing. Prima in en bij broodjes / wraps. Goede combi met 
(warme) ham.

Ketjapsaus: Onderscheidend door melange van kruiden en groenten. 
Met de allerbeste paprika, tomaat, ui en chili’s. Heerlijk bij kip, varkens, 
lam en rund. Ook mooi om met kleine snack balletjes te verkopen.

Piri Piri saus: Chili met een heerlijk zoet accent. Natuurlijk gemaakt 
van de allerbeste chili’s, paprika en ui. Is passend bij zeer veel 
gerechten > Zowel warm als koud te gebruiken.
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 Nestor 
artisjokken bodems 

Blik 425 g (verpakt per 24 st.)

Verstegen honing 
mosterdsaus

2,7 l

Verstegen ketjapsaus
2,7 l

 Nestor 
asperges centercuts

Blik 3 l (verpakt per 6 st.)

Ital limoensap 100%
Fles 1 l (verpakt per 6 st.)

Verstegen piri piri saus pure 
2,7 l

€1,50

€18,30

€5,80

€10,55

€1,80

€13,55



Friesland campina

Fristi
Pet 300 ml. (verpakt per 12 st.)

Debic slagroom 
zonder suiker

Can 2 l (verpakt per 6 st.)

Campina koksgoud
Fles 0,75 l (verpakt per 9 st.)

€0,80 €8,05 €2,80

Chocomel vol
Pet 300 ml. (verpakt per 12 st.)

Debic slagroom met suiker
Can 2 l (verpakt per 6 st.)

Campina koksgoud
Can 3 l (verpakt per 4 st.)

€0,90 €8,15 €9,95
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Daelmans jumbo 
stroopwafel

36 x 1 pk.

Daelmans jumbo 
stroopwafel 

18 x 2 pk.

Lipton assortimentsbox 
exclusive selection 

180 env.

€8,40 €6,90 €12,30

Haribo, diverse varianten
30 x 75 of 70 g

Haribo, diverse varianten
150 st. (verpakt per 6 st.)

€10,70 €4,45
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Drinken

Extran hydro lemon ice of citrus / 
energy cranberry of orange

Pet 0,33 l (verpakt per 24 st.)

Lipton ice tea, diverse smaken
Can 330 ml (verpakt per 24 st.)

Dubbelfrisss appel-perzik of 
framboos-cranberry

Pet 0,275 l (verpakt per 24 st.)

Lipton ice tea, diverse smaken
Pet 500 ml (verpakt per 12 / 24 st.)

€0,50

€0,45

€0,65

€0,95
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Cif cream ultra 
white bleek

750 ml (verpakt per 8 st.)

Gouda’s Glorie 
frituurolie omega

Emmer 10 l

Topking tosti’s 45 extra 
24 x 105 g

Gouda’s Glorie 
frituurolie omega

Bag-in-box 10 l

Topking vlambapao kip
10 x 140 g

Sun professional 
bierglasreiniger (krimp)

1 l (verpakt per 3 x 2 st.)

Glorix toiletreiniger O2
750 ml (verpakt per 12 st.)

Depa ijsbeker ICE is 
(N)ICE, karton 12oz/300 ml

50 st. (verpakt per 20 st.)

Verstegen salsa cajun
2,7 l

€1,50

€17,30

€15,90

€2,20

€17,20

€7,20

€0,95

€2,55

€13,80
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Haribo mega roulette 
of mega roulette zuur

40 rollen (verpakt per 4 st.)

Daelmans 
midi stroopwafel

150 st.

Haribo schuimblokken vanille 
of pinballs

doos 200 st. of 30 x 32 g

Debic slagroom 
met suiker

Fles 1 l (verpakt per 6 st.)

€10,30

€14,35

€7,15

€4,10
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Hellmann’s vinaigrette 
diverse varianten
1 l (verpakt per 6 st.)

Knorr hollandaisesaus
1.215 kg (verpakt per 6 st.)

Knorr supérieur asperge 
crèmesoep

1.125 g (verpakt per 6 st.)

€6,05 €14,80 €12,35

Topking tosti’s 35 extra
24 x 95 g

Topking vlamtosti’s
20 x 120 g

Topking tosti’s 30 kaas
12 x 90 g

€13,35 €15,95 €6,85
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Maak gebruik van deze actie via www.unileveronline.nl/ola en log in met jouw Unilever Online-code (UO-code). 
Deze actie is geldig tot en met 21 april (Pasen). Maximaal 1 opstartorder per outlet.

StarT je IJsseIzoeN nu met korTINg!
BestEl vIa: Www.UnIlEverOnlINe.nL/ola

13 doZen + 3 graTis dozEn
Indien je 13 dozen bestelt (waarvan minstens 1 

doos B&J’s Mini cup Cookie Dough 100ml) ontvang 
je 1 doos Magnum White Chocolate & Cookies 90ml, 

1 doos Kinder Bueno Ice Cream Cone 90ml & 
1 doos OLA Lipton Ice Tea Green 105ml GRATIS!

9 doZen + 2 graTis dozEn
Indien je 9 dozen bestelt (waarvan minstens 
1 doos B&J’s Mini cup Cookie Dough 100ml) 
ontvang je 1 doos Magnum White Chocolate 
& Cookies 90ml & 1 doos Kinder Bueno Ice 

Cream Cone 90ml GRATIS!

5 doZen + 1 graTis dooS
Indien je 5 dozen bestelt (waarvan minstens 
1 doos B&J’s Mini cup Cookie Dough 100ml) 

ontvang je 1 doos Magnum White Chocolate & 
Cookies 90ml GRATIS!

Producten worden geleverd tegen netto/nettoprijzen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden 
en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn excl. btw.




