www.vandermaesen.be
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Voor éCHTE VISLIEFHEBBERS

Limburg

HARINGACTIE !

GRATIS potje haringhappen
200 gr

Bij aankoop vanaf € 20, t.E.M. 7/7/2018, 1 POTJE PER KLANT,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

VANDERMAESEN
EEN WONDERLIJK LIMBURGS VISVERHAAL

Terwijl familiale bedrijven steeds vaker in buitenlandse handen vallen, besloten
Axel Verberckmoes en Marnix Vandermaesen om de omgekeerde beweging te
maken en hun krachten te bundelen om als een sterk team door te wegen in de
viswereld.

TWEE UNIEKE FAMILIEBEDRIJVEN

In 1934 begon vader Vandermaesen met de
verkoop van gerookte haring, ‘bokking’. Het
familiebedrijf breidde zijn gamma door de jaren
snel uit met verse vis, schaal- en schelpdieren,
diepvriesproducten, … De familie Verberckmoes
blikt terug op een nog langer verleden. Zij zijn al
sinds 1923 actief in de vissector. Het resultaat
van de fusie is het grootste familiale visbedrijf
in België, zeker als het over verse vis gaat.

VERSE, DUURZAME VIS
Vandermaesen en Levenstond Seafood onderscheiden zich door twee grote troeven. Door
rechtstreeks contact met Ijslandse vissers,
kunnen ze de vis rechtstreeks laten invliegen.
Hierdoor ligt die… amper 24 uur na vangst in de
toog! De twee bedrijven dragen ook mee zorg
voor de zee en de vissen. Daarom hechten ze veel
belang aan duurzame visserij in al zijn aspecten.
Een groot deel van de producten dragen dan ook
het MSC- en ASC-keurmerk.

VANDERMAESEN
LEVENSTOND SEAFOOD
5 Businessunits
1¬
Verse vis voor retail
(Riemst)
2¬
Haring voor retail
(Heusden-Zolder)
3¬
Totaalpakket aan georganiseerde
foodservice voor restaurants, viswinkels
en marktkramers met een fijnmazige distributie
(Heusden-Zolder)
4¬
Eigen visspeciaalzaken:
momenteel 3 winkels
(Heusden-Zolder, Beringen & Genk)

Axel Verberckmoes
LEVENSTOND SEAFOOD

Marnix Vandermaesen
VANDERMAESEN

5¬
Diepvriesproducten
met inkoopcentrale in Vietnam
(Heusden-Zolder)

Sushi

JAPANESE TRADITIONAL SUSHI AND SO MUCH MORE…
Kom naar onze winkels in Zolder of Genk en laat je onderdompelen in de Japanse sferen van onze gezellige sushilounge.

Tijdens het winkelen, een lekker glaasje drinken en genieten van traditionele, handgemaakte sushi. Dagvers gemaakt door onze sushichef Fumi.

Weinig tijd?

Geen probleem! Laat je sushibox samenstellen door onze Japanse dames voor take away.
Open van woensdag tot en met zaterdag!

Workshops

Regelmatig worden er ook workshops gehouden, dus hou onze Facebook in de gaten!
www.facebook.com/vandermaesenviswaren

Ve rse vis & Die pvries
EEN ASSORTIMENT ZO RIJK ALS DE ZEE DIEP IS

Bij Vandermaesen vind je een schitterend aanbod aan dagverse vis van de beste
kwaliteit, dagelijks aangevoerd vanuit heel Europa. Waar gezonde lekkere
vis is, is voor Vandermaesen geen streek te ver. Ook diepvriesvis vind je
bij ons in al zijn soorten, met als specialiteit ons uitgebreid gamma
aan gamba’s en scampi’s, rechtstreeks ingevoerd vanuit Vietnam
en Bangladesh.

n
e
r
ie
d
lp
e
h
c
s
&
Schaal-

Oesters, kreeften, garnalen, langoustines, …
elk in hun soort van superieure kwaliteit en dagvers.

Onze mosselen worden met de grootste zorg en aandacht behandeld, vanaf de vangst tot de verkoop en
dat vertaalt zich in rijk gevulde mosselschelpen van de hoogste kwaliteit én met een uitstekende smaak. Ze zijn
afkomstig uit de allerbeste kweekgebieden, en dat proef je. In onze winkels vers uitgeschept zoals het hoort!

OOK VERKRIJGBAAR: mosselpotten, mosselkruiden, mosselgroenten & mosselwijn
TIP! Mosselwijn, Trebbiano ‘é gòt’ Chardonnay (€5,95/fles)

MOSSELPROMO !

3 kg MOSSELEN kopen = 1 KG frieten GRATIS
ACtie geldig VAN 28/06 t.e.m. 31/07/2018
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Haring in het land, dokter aan de kant

De haring, waar alles 80 jaar geleden mee begon, is geliefd door jong en oud en wordt nog steeds op ambachtelijke wijze
in eigen huis geproduceerd, zowel haring in z’n geheel, maar ook haringfilets, rolmops, haringhapjes,… op azijn of in
heerlijke sausjes!

Uit eige n keuke n
EEN WAAIER AAN DELICATESSEN

Dagelijks zorgen onze chef-koks voor heerlijke, huisbereide gerechten met de
beste ingrediënten. Al onze gerechten worden met vakkennis en de grootste
zorg klaargemaakt. Uitschepgerechten of klant-en-klare, gezonde
maaltijden, bij Vandermaesen vind je altijd iets naar ieders smaak!

Feestje gepland?

Dan zijn onze feestelijke visschotels zeker een aanrader. U hoeft
geen kenner te zijn om het verschil te proeven. Met finesse
samengesteld zijn onze schotels niet alleen een ware
lust voor de smaakpapillen, maar ook voor het oog!
Of wat dacht je van een gekookt kreeftje,
gegratineerde oesters, een kreeftensoep of …? Onze chefs staan open
voor al uw suggesties.

ONTDEK OOK ONZE WEBSHOP:

www.vandermaesen.be

B BQ
BBQ-seizoen!

Voor de zonnige dagen heeft Vandermaesen ook een BBQ-assortiment samengesteld.
Gemarineerde visbrochettes met zalm en kabeljauw of gemarineerde scampibrochettes, vispapilottes of een gevulde dorade royal.
Alles wordt artisanaal bereid, het enige wat jij nog moet doen is het vuur van de BBQ aansteken!

BESTEL NU DEZE HEERLIJKE

B B Q-gerechten
IN ONZE WEBSHOP:

www.vandermaesen.be

Sla hie r de be ste

B BQ-ide e ë n
aan de haa k

of bel naar een van onze winkels !

Gemarineerde brochette van zalm, kabeljauw en paprika

¬

Gemarineerde brochette van tonijn, courgette en citroen

¬

Gemarineerde brochette van inktvis, paprika en courgette

¬

Gemarineerde brochette van scampi

¬

Brochette van scampi in spek gerold

¬

Gemarineerde brochette van scampi en coquilles

¬

Gemarineerde gambaspies

¬

Dorade royal gevuld met verse tuinkruiden en groentjes

¬

Papilotte van kabeljauw, saffraan,
kruidenboter en witte wijn

¬

Papilotte van zalm met zeekraal,
citroen en trostomaatjes

¬

Papilotte van mosselen met groentjes en witte wijn

¬

Papilotte van de chef met mosselen en gamba’s,
koriander, look, trostomaatjes...

¬

Aardappelsalade

¬

Pastasalade

Vandermaesen Zolder

Westlaan 313, Heusden-Zolder, 013 53 05 75 —

ma: 9-16u, di–vr: 9-18u, za: 9-14u | gesloten op zondag

Vandermaesen Beringen (bij Van Zon)

Nijverheidspark 42, Beringen, 011 21 09 66 —

ma: 9-16u, di–vr: 8u30-17u, za: 8u30-16u | zondag: 8-12u

Vandermaesen Genk (bij Lieben Gevogelte & Wild)
Tennislaan 6 bus 1, Genk, 089 44 92 31 —

di–vr: 9u-18u, za: 9u-17u | maandag & zondag: gesloten

Laat u inspireren door enkele overheerlijke recepten:

www.vandermaesen.be

www.facebook.com/vandermaesenviswaren
www.instagram.com/vandermaesen_viswaren

