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Beste lezer,

Na een prachtige zomer is het weer tijd om vooruit te blikken richting de eindejaars 

feestdagen. Uiteraard willen wij u middels deze feestelijke brochure op de hoogte 

brengen van de laatste nieuwe ontwikkelingen in diepvriesland. Van oosters getint 

fi ngerfood, diverse pasta’s, mooie aardappelproducten, feestelijk kerstgebak tot 

heerlijke desserts. En om het jaar goed af te sluiten, niet te vergeten de smaakvolle 

oliebollen en appelbeignets van banketbakker Ammerlaan. Een aantal van deze 

producten zijn qua verpakking ook uitermate geschikt voor kleinschalig wonen.

Ook staan wij dit jaar weer van 17 t/m 19 september op Gastvrij Rotterdam 

waar u bij ons op de stand een aantal eindejaars specialiteiten kunt komen 

zien en proeven.

Onze ervaren medewerkers van de binnendienst zitten klaar om u bij vragen te 

woord te staan, onze magazijn mensen zorgen ervoor dat uw bestellingen met de 

meeste zorg gepickt worden en onze chauffeurs staan te popelen om de producten 

zoals gewoonlijk keurig bij u af te leveren.

Culinaire diepvriesgroet,

Namens alle medewerkers 

van De Jong Diepvries BV.

COLOFON

Adresgegevens

De Jong Diepvries B.V.

Hoekeindseweg 141

Postbus 5

2660 AA Bergschenhoek

T. 010 - 522 04 11

F. 010 - 522 07 28

E. verkoop@dejongdiepvries.nl

I. www.dejongdiepvries.nl

Uitgave 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt worden 

door middel van druk, 

fotokopie, microfilm, digitale 

publicatie of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever. 

Wijzigingen, zet- en 

drukfouten voorbehouden.

Actieperiode van deze folder: 

12 november t/m 

31 december 2018

Kom ook naar 

onze stand op de 

horecavakbeurs 

Gastvrij Rotterdam, 

van 17 t/m 19 sept. 

2018 

Fijne 
feestdagen!
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Mexicomix

Kleurrijke mix van wortelschijfjes, 

erwten, gebroken bonen, 

paprikareepjes rood en groen, 

maïskorrels.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  1794  

Macedoinemix

Groentemix van wortel, koolraap, 

sperzieboontjes, doperwtjes en 

groene kidneybonen. 

Verpakking: 4 x 2,5 kg  1795  

Broccolimix

Mengeling van bloemkool- en 

broccoliroosjes met wortelschijfjes.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  1797  

Kies uw favoriete diepvriesgroenten. Kleurrijke 

mixen voor de feestdagen. Direct na de oogst 

ingevroren waardoor de smaak, vitamines en 

mineralen behouden blijven! 

HuisMerk
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BRIGARDE
Een ruim assortiment frituursnacks, 

hoog van kwaliteit tegen een 

scherpe prijs. 

Kaassoufflé 5995

Verpakking: 50 x 60 gram

Mini-kaassoufflé 5124

Verpakking: 50 x 25 gram

Vleeskroket 20% 5562

Verpakking: 32 x 70 gram

Vleeskroket 20% 5563

Verpakking: 28 x 80 gram

Vleesbitterbal 20% 5558

Verpakking: 100 x 20 gram

Mini-snacks mix (8 soorten) 5123

Verpakking: 96 x 20 gram

Frikandel 5559

Verpakking: 40 x 85 gram

Frikandel 5011

Verpakking: 40 x 100 gram

HuisMerk
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vLees en 
snacKs 

Maak indruk op uw gasten met een 

nieuwe productervaring. Verras uw 

gasten met authentiek fingerfood. 

Chik’n red curry

Uruchi-rijst met een vulling van kippenborstfi let 

en red curry saus.  

Verpakking: 1,2 kg  2278

Shrimp avocado

Uruchi-rijst met fi jne garnalen, romige avocado 

en een vleugje citroen. 

Verpakking: 1,2 kg  3430

Veggie mushroom 

Uruchi-rijst met een vulling van oesterzwam, 

knapperige groente en sojasaus. 

Verpakking: 1,2 kg  5403

Asia Slider 

Pulled Chick’n Sliders 

Chik’n saté stick 

Verpakking: 30 stuks x ca. 50 gram  2154

Chik’n nuggets 

Verpakking: 6 x 1 kg  2280

Diverse buns gevuld met 

zachtgegaarde en geplukte 

kippenborstfilet in buitengewone 

smaken met groot gebruiksgemak. 

Barbecue

Sesam-bun gevuld met kip, rode paprika en 

een kruidige, rokerige barbecuesaus.  

Verpakking: 1,2 kg  2273

Honey-mustard

Long-bun gevuld met kip en honing-mosterdsaus, 

afgetopt met peterselie.

Verpakking: 1,2 kg  2276

Chipotle 

Mini-bun gevuld met kip, groene paprika en 

rokerige, scherpe chipotle-saus. 

Verpakking: 1,2 kg  2275

1,2 kg 
is ca. 

40 stuks
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aardAppel

Rösti

(afgebakken) 

Afgebakken rösti met bijna 40% 

minder zout! De rösti is gebruiksklaar 

en hoeft alleen nog maar verwarmd 

te worden. 

Verpakking: 2 x 3 kg  6310

Dennenappelkroketten 

(voorgebakken)

Aardappelpuree kroketjes in de vorm 

van dennenappels. Uitstekend geschikt 

bij wildgerechten en leuk voor in 

het kerstmenu.  

Verpakking: 4 x 2 kg  6807

Groenten-aardappelsnack 

(voorgebakken) 

Balletjes gemaakt van maïs, aardappel 

en diverse groenten, gevuld met 

roomkaas en bieslook.

Verpakking: 4 x 1 kg  5713

Vegan schnitzel

(voorgebakken)

Een vegetarische schnitzel op basis

van sojaproteïne met knapperige 

paneermix.

Verpakking: 2 x 20 x 110 gram  5714

Biefstukc 

De eerste 100% plantaardige Biefstukc ter wereld! 

De Biefstukc bestaat voor het grootste gedeelte uit tarwe- 

en soja-eiwitten en de smaak, geur en bite zijn nauwelijks 

te onderscheiden van een echte biefstuk. Heerlijk sappig! 

De Biefstukc is zo gecreëerd om het uiterlijk, de smaak en 

de textuur van een traditionele biefstuk zoveel mogelijk 

te imiteren, met een "bloederig" rood-roze centrum van 

bietenrood.

Verpakking: 20 x 100 gram  5141

vegetaRisch

Nieuw!

Hilcona zet de trend 

door en presenteert 

een aantal artikelen die 

géén dierlijke producten 

bevatten en dus geschikt 

zijn voor fl exitariërs, 

vegetariërs, maar ook 

voor veganisten. 

Deze schnitzel is een

lekkere verrassing op 

het kerstmenu!

De lekkere variatie
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Sweet potato fries

Gemaakt van zoete aardappel, dat van 

nature een oranje kleur en een licht 

zoetige smaak heeft.

Verpakking: 5 x 2,27 kg  16092

Wedges garlic & herbs

Heerlijk gekruide aardappelpartjes 

met knofl ook en fi jne kruiden.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6017

Röstibites

Klein en knapperig! De hash brown 

bites worden voorgekookt, ingevroren 

en verpakt in zakken.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6303

Home-made puree 

Met een snelle bereidingstijd 

overheerlijke zelfgemaakte 

aardappelpuree serveren.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  16042

Röstirondjes

De röstirondjes zijn gemaakt van 

licht gekruide en grof geraspte 

aardappelen.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  16040

Spicy jacket wedges

Uit de lekkerste aardappelen gesneden 

partjes met schil. Met een knapperig 

korstje en heerlijk gekruid.

Verpakking: 4 x 2,5 kg  6070

Noordzee garnaalkroket  

De krokante kroket gevuld met 

een fl uweelzachte ragout van 

Noordzeegarnalen is de smaakmaker 

en verrassing op het kerstmenu. 

Verpakking: 6 x 1,96 kg  5075

AardAppelVier het seizoen!   
Aviko snacks & appetizers zijn gemaakt met kwalitatief 

hoogwaardige ingrediënten. Daarnaast zijn ze veelzijdig 

toepasbaar als snack, voorgerecht of onderdeel van het diner.

Aardappelgratin home-

made cream & cheese 

Een gratin gemaakt van stoom-

gegaarde aardappelschijfjes, 

verse slagroom en smaakvolle 

geraspte kaas.

Verpakking: 6 x 1,5 kg  6005

AardAppel

100 gram per stuk
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sToKbrood

Ravioli ai quatro formaggi 

(4 kazen)

Ravioli met een romige vulling van 

Pecorino Romano, Provolone Piccante, 

Grana Padano en Fontina.

Verpakking: 6 x 1 kg  9554

Tortellini al manzo brasato 

(gesmoord stoofvlees)

Tortellini gevuld met heerlijk Italiaans 

gesmoord rundvlees.

Verpakking: 6 x 1 kg  9555

Salsa pesto alla genovese

(groene pesto)

Italiaanse pesto van basilicum, 

pijnboompitjes en Italiaanse kaas. 

In granulaat ingevroren.

Verpakking: 3 x 1 kg  9556

Salsa pomodoro e basilico  

(tomaat-basilicum)

Italiaanse tomatensaus van verse 

tomaten en basilicum. In granulaat 

ingevroren.

Verpakking: 3 x 1 kg  9557

Kwaliteit 
en liefde 
voor lekkere 
pasta

Bake and bite

pAsTa

Picoletjes, de nieuwe mini-snack stokbroodjes van Jacques 

kruidenboter BV. Het Picoletje is bereid met tarwezuurdesemen 

gedecoreerd met geplette roggekorrels. Voor de lunch of 

brunch, als invulling voor een hartige High-Tea of voorafje, 

of een leuk extraatje bij het voorgerecht met soep.

Bruschetta roomkaas-tomaten 

tapenade

Verpakking: 24 x 21 gram  8602

Roomboter knofl ook-lenteui 

tapenade 

Verpakking: 24 x 20 gram  8714

Rustique naturel 

Verpakking: 24 x 15 gram  8717

Roomboter knofl ook-lenteui Rustique naturelBruschetta roomkaas-tomaten

Afbakken in 5 minuten op 230 °C voor 
een knapperig, smaakvol snackbroodje!
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Ook je side dish kan de
ster van de tafel zijn!

gRoeNten

Bloemkool minute  Verpakking: 4 x 2,5 kg  1077

Tastefull cauliflower
Voor ca. 10 personen

Ingrediënten

1600 g  Bloemkool Bonduelle
3 dl         kewpie Japanese dressing, 

sesame soy sauce
-             gember, vers
5 el        koriander, vers gemalen
1/2 bos   koriander, vers
1 el        pijnboompitten
5 el        rijstolie
1 el        knoflook, vers gemalen
1 tl         citroengras, vers gemalen
-             parmezaanse kaas
50 g       cashewnoten, gebakken en ongezouten
100 g    pecorino, geschaafd
10 st     korianderblaadjes (garnering)

Bereiding

1.  Laat de bloemkool 24 uur in de 
koeling ontdooien.

2.  Rooster de bloemkool met een brander 
en laat afkoelen.

3.  Voeg aan de Kewpie dressing naar 
smaak verse gember toe.

4.  Meng de bloemkool met deze marinade 
en laat dit enkele uren intrekken in 
de koeling.

5.  Voeg de vers gemalen koriander, 
knoflook, citroengras, rijstolie, vers 
korianderblad, pijnboompitten en 
parmezaanse kaas samen. Meng dit 
mengsel met de staafmixer glad tot 
een korianderpesto.

6.  Dresseer op een bord de geroosterde, 
gemarineerde bloemkool.

7.  Garneer met de korianderpesto, pecorino, 
cashewnoten en korianderblad.

Special  9
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Met een lekker kerstdessert sluit u het kerstdiner 

helemaal in stijl af. Steel de show met één van 

deze diepvriesdesserts. 

Wij adviseren u op tijd te bestellen!

Op zoek naar een
feestelijk dessert?

Nieuw!

dEsserTs

Pure chocolade – caramel brique 

Een koekbodem met pure chocolademousse 

en vulling van karamel. Gedecoreerd met een 

chocoladespray, goudpoeder en pistache.

Verpakking: 22 x 70 gram  7617
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Key lime parfait 

Een feest op tafel met deze limoenparfait! 

Gevuld met gekonfi jte limoen en meringue.

Verpakking: 22 x 80 gram  7661

Coupe monchou  

Luxe cup met een bodem van 

koekkruimel en heerlijke cheesecake 

en afgewerkt met kersen en 

meringue.

Verpakking: 24 stuks  7639

Coupe lemon  

Triangle cup gevuld met een bodem 

van abrikoos en citroen. De heerlijke 

citroenmousse is afgewerkt met 

gebrande merengue.

Verpakking: 13 stuks  7081

Coupe choco 

Kerstcoupe gevuld met butterscotch 

en chocolademousse met een 

topping van dé smaakcombinatie 

caramel-zeezout.

Verpakking: 24 stuks  7643

Kerst chocobombe

(10-persoons) 

Bombe opgebouwd uit vele lagen, afwisseling van melk 

en pure chocolade en een laag frambozenmousse. 

Aangesneden op het bord geeft het een prachtig effect.

Verpakking: 2 stuks  7264

Pure chocolade – sinaasappel brique

Een koekbodem met een laag van pure 

chocolademousse, sinaasappel-compote en 

een afwerking van room en chocolade.

Verpakking: 18 x 73 gram  7220

Bitterkoekjesmousse

Een bodem van koek met mousse 

van traditionele bitterkoekjes 

afgewerkt met een kruim van 

gebroken bitterkoekjes.

Verpakking: 22 x 90 gram  7746

dEsserTs
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Dalia Limone (citroen)

Eenpersoonsdessert op basis van 

biscuit met citroensap, romige 

mascarponevulling met een frisse 

citroensmaak en afgewerkt met 

reepjes citroen.

Verpakking: 9 x 90 gram  8996

Dalia Frutti Rossi (rood fruit)

Eenpersoonsdessert op basis van 

biscuit met aardbeiensap met een 

romige mascarponevulling, afgewerkt 

met rode vruchten.

Verpakking: 9 x 90 gram  8991

Cheesecake Fragola (aardbei)

Cheesecake uit Italië met mascarpone 

en ricotta, gevuld met aardbeienjam 

en gegarneerd met aardbeienblokjes.

Verpakking: 1600 gram  8988

Ambachtelijk gebak & ijs
uit het zuiden van Italië

Uiteraard mag het traditionele

gerecht uit Italië niet ontbreken

dEsserTs

Tiramisu classic (eenpersoons)

Eenpersoons Italiaanse tiramisu van in koffi e 

geweekte lange vingers, verse mascarpone en 

gedecoreerd met cacao.

Verpakking: 9 x 110 gram  7722
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Bolchoi

Heerlijk ijsdessert van mascarpone-

ijs met een kern van cassisijs 

en zwarte bessensaus op een 

bosvruchten biscuit.

Verpakking: 8 x 130 ml  17552

Grande luxe framboos macaron

Luxe grote macaron gevuld met mousse en 

verse frambozen.

Verpakking: 16 x 65 gram  18526

Macarons aux fruits

Heerlijke macarons met fruitsmaken 

volgens traditioneel Frans recept.

Verpakking: 8 x 12 x 12 gram  18833

Aristocrate

Heerlijk bavaroisdessert van 

chocolademousse en krokante 

chocolade op een amandelbiscuit.

Verpakking: 9 x 90 gram  17500

Mini-desssertglaasjes fruit-choco (assorti)

Kunststof glaasje in de smaakvarianten: 2x framboos-

cheesecake, 2x Belgische chocolade-framboos en 

2x kwarkaardbeien.

Verpakking: 6 x 66 ml  28355

Fruit eclairs (assorti)

Mix van luxe Franse eclairs, gevuld 

met heerlijke fruitsmaken.

Verpakking: 64 x 15 gram  18826

Omelette siberienne

Gefl ambeerd meringueschuim met 

een kern van vanilleroomijs en in 

rum getrempeerde rozijntjes.

Verpakking: 12 x 160 ml  17558

Luxe kerstgebak

Mix van 2 verschillende 

kerstpetitfours.

Verpakking: 36 stuks  18945

Voor elk verwenmoment! dEsserTs

Bolchoi Omelette siberienne

Bij de koffie of thee hoort natuurlijk iets lekkers, zeker tijdens de 

feestdagen. Kies uit feestelijke koekjes, taart en ander gebak.

Te bestellen tot 23 november 2018
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dEsserTs

Sinterklaas ijstaartje 

Bombe van vanilleroomijs met speculooskruimels 

erdoor, half gechocolateerd met rode chocolade en 

gegarneerd met rode streepjes chocolade en een 

chocolade sinterklaasmijter.

Verpakking: 12 x 130 ml  7281

Luxe Kerst dessertmousse

Chocoladecupje gevuld met kwarkmousse en een swirl van 

blueberry. Gegarneerd met een framboos, gouden suiker 

en chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml  7359

Sinterklaas ijstaartje suikervrij 

Verpakking: 12 x 130 ml  107281

Te bestellen tot 23 november 2018

Te bestellen tot 2 november 2018
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dEsserTs

1. Kersttaartje roomijs

Eenpersoonstaartje van vanilleroomijs met chocoladesaus, 

half gechocolateerd en gedecoreerd met cranberrystukjes, 

2 besjes en een chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml  7511

4. Kerstster

Vallende ster van vanilleroomijs op grootmoeders 

wijze, half gechocolateerd en afgewerkt met 

chocoladedecoraties.

Verpakking: 1500 ml  7224

5. Kersttaart roomijs

IJstaart van vanilleroomijs met een swirl van framboos, 

volledig rood gechocolateerd en afgewerkt met een 

streepje kokosschaafsel, marsepeinen hulstbladen en 

enkele chocoladedecoraties.

Verpakking: 6 x 1 ltr  7309

6. Kerstkrans ijstaart 

Kerstkrans van vanilleroomijs, half 

gechocolateerd en afgewerkt 

met rood fruit, marsepeinen hulst-

bladen en groen suikerstrooisel.

Verpakking: 6 x 1 ltr  7307

Kerstboom roomijs 

Eenpersoons kerstboom van vanilleroomijs, 

half gechocolateerd en gegarneerd met gouden 

suiker en streepjes rode chocolade.

Verpakking: 12 x 110 ml  7532

Kerstboom ijs suikervrij

Verpakking: 12 x 110 ml  107532

2. Kerstmix roomijs

Duo van 2 kerstkransen en 2 kerststerren van vanille-

roomijs, beide half gechocolateerd en gedecoreerd met 

eetbare kerstdecoratie. 

Verpakking: 6 x 4 x 120 ml  7306

3. Taartje ‘Oud en Nieuw’ mousse

Eenpersoons taartje van amandelmousse met chocolade-

stukjes erdoor. Volledig wit gechocolateerd en gegarneerd 

met zilveren suiker en een witte chocolade “2019” decoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml  7352

Taartje ‘Oud en Nieuw’ mousse suikervrij

Verpakking: 12 x 120 ml  107352

Te bestellen tot 23 november 2018

5 6
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Te bestellen tot 23 november 2018

Special  15



dEsserTs

2. Kerstmousse witte chocolade-aardbeien

Coupe gevuld met witte chocolademousse en bovenlegd 

met aardbeiensaus. Een toef slagroom en galette 

‘hulstblad’ maken deze coupe compleet.

Verpakking: 12 x 130 ml  7349

3. Oud & Nieuw coupe mousse lemon cake

Beker met cake-mousse (zonder stukjes), onderlegd met 

citroensaus en afgewerkt met dopjes gele roommousse. 

Gedecoreerd met een gouden ster.

Verpakking: 12 x 120 ml  7326

1. Sinterklaasmousse chocolade-pepernoot

Coupe met chocolademousse en afgewerkt met 

dopjes pepernootmousse. Gegarneerd met schildje 

'chocoladeletter' en speculooskruim.

Verpakking: 12 x 120 ml  7683

1

32
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Te bestellen tot 9 november 2018

Te bestellen tot 30 november 2018 Te bestellen tot 30 november 2018



dEsserTs

IJscoupe slagroomijs met 

karamelswirl

Beker met romig slagroomijs, geswirld 

met een karamelsaus. Gegarneerd 

met kleine chocoladesterretjes.

Verpakking: 12 x 120 ml  7762

Luxe mousse stammetje

Luxe stammetje van vanillemousse, 

bovenlegd met een aardbeiensaus 

en gegarneerd met een chocolade-

schildje. Het mousse-stammetje 

heeft een voetje van chocolade.

Verpakking: 12 x 120 ml  7767

Coupe mousse 

kaneel-mandarijn

Coupe met kaneelmousse, bovenlegd met 

een saus van mandarijn. Gegarneerd met 

een toef slagroom en een schildje in de 

vorm van een cadeautje.

Verpakking: 12 x 120 ml  7750

Gebonden stoofpeerpartjes

Verpakking: 12 x 125 gram  809

Chocolade ijstaart 

Chocolade ijstaart met chocoladecake. 

Gedecoreerd met chocolade 

koekkruimels.

Verpakking: 785 ml  7778

Chocolade ijstaart

Verpakking: 4 x 785 ml  7759

Onderstaande producten zijn te bestellen tot 30 november 2018

Geschikt voor alle feestdagen

G b d f j

Het ideale bijgerecht 
voor kerst! 
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Gevulde kleine speculaasstaaf (gebakken)

Een buitenlaagje van knapperig speculaas, gevuld met 

heerlijke amandelspijs en belegd met amandelen.  

Verpakking: 42 x 85 gram  8323

Ambachtelijke speculaasstaaf (gebakken) 

Verpakking: 16 x 250 gram  8322

Roomboter amandelstaaf (ongebakken)

Staaf gemaakt van roomboterkorstdeeg en gevuld 

met zuivere amandelspijs. Dit product moet nog 

afgebakken worden.

Verpakking: 30 x 275 gram  8932

Mini-stolletje

Eenpersoons stol gevuld met kaneelspijs, rozijnen en 

gehakte bigarreaux, per stuk verpakt.

Verpakking: 20 x 85 gram  8914

Pakjesavond 

Appelbeignets (gebakken)

Verpakking: 30 x 80 gram  8911

Oliebollen naturel (gebakken)

Verpakking: 36 x 80 gram  8913

Oliebollen rozijnen-appel (gebakken)

Gebakken in de frituur en gevuld met krenten, 

rozijnen en stukjes appel.

Verpakking: 36 x 80 gram  8912

Oud & Nieuw

Zoet Te bestellen tot 30 november 2018
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Zoet

Mini-appelbeignet potpourri (gefrituurd)

Verpakking: 50 x 55 gram  8593

Appelbeignet potpourri (gefrituurd)

Verrukkelijke beignets gevuld met stukjes 

appel en rozijnen.

Verpakking: 30 x 90 gram  8842

Oliebollen gevuld 

Goed gevulde oliebollen met krenten, rozijnen en 

stukjes appel (poedersuiker niet bijgeleverd).

Verpakking: 8 x 10 x 65 gram  8256

Oliebollen naturel

Heerlijk gebakken oliebollen ideaal voor 

oudjaarsavond (poedersuiker niet bijgeleverd). 

Verpakking: 8 x 10 x 65 gram  8745

Roomboter mini-speculaas gevulde koek 

(bake-off)

Kleine gevulde speculaaskoeken, gedecoreerd 

met amandelschaafsel.

Verpakking: 100 x 45 gram  8646

Gedecoreerd met amandel-schaafsel!

Te bestellen tot 30 november 2018
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