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Traditionele
 kerst
Het wordt nog moeilijk kiezen wat je met kerst 

op tafel zet, want bij Huuskes hebben we dit 

jaar weer veel lekkers. We hebben geluisterd 

naar onze klanten en zoveel mogelijk wensen 

zijn meegenomen in het samenstellen van ons 

assortiment. De menu’s bestaan uit klassieke 

combinaties met traditionele gerechten, maar met 

een vleugje 2019. Kerst en tradities zijn ten slotte 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Tevens is kerst het moment om uit te pakken en cliënten, 

patiënten en gasten te verrassen met gerechten die niet 

alleen ontzettend lekker zijn, maar ook feestelijk. 

Maar hoe doe je dat als je geen chef-kok bent? 

We helpen je graag om zonder moeite de show te stelen 

tijdens het kerstdiner. Maak bijvoorbeeld van onze 

salades en vleeswaren een echt restaurantwaardig 

voorgerecht en garneer soepen met crème fraîche en 

verse kruiden. Of sla je slag in de keuken en maak 

zelf ingelegde zoetzure rode uien. Binnen tien minuten 

klaar en ontzettend lekker bij diverse gerechten. 

En als afsluiter… een klassiek le petit-grand dessert! 

Drie varianten van tiramisu, geserveerd in kleine 

glaasjes. Zo kan iedereen van alles wat proeven.

Ook gaan we in deze editie naar de kerstmarkt. 

Wie houdt er niet van? Smaakvol, traditioneel en een 

tikkeltje nostalgisch. We geven tips hoe je zelf een 

kerstmarkt kunt organiseren. Op de afdeling of in het 

gezamenlijke restaurant. Het begint bij het aankleden 

van de boom, het ophangen van de lichtjes en een 

muziekje op de achtergrond. Natuurlijk hoort er ook wat 

lekkers bij. Van een glaasje glühwein tot gerechten als 

kaiserschmarrn en fl ammkuchen. We hebben hiervoor 

een mooi assortiment samengesteld.

Wij wensen je alvast gezellige en smaakvolle feestdagen!
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STARTERS
DE EERSTE KLAP IS EEN DAALDER WAARD. 
BEGIN HET KERSTDINER IN STIJL MET 
EEN FEESTELIJK VOORGERECHT. 

Maak een restaurantwaardig 
voorgerecht door onze salades en 
vleeswaren te combineren.

Tonijnsalade met een terrine van gerookte zalm

Tonijnsalade 
Verpakking: 1 kg     251053

Ook verkrijgbaar: 500 gram en 2 kg 

Terrine van gerookte zalm
Verpakking: 12 stuks à 20/25 gram   604179

Pastasalade met Coppa di Parma 

Salade pasta-pesto bianco
Verpakking: 1 kg     250969

Ook verkrijgbaar: 500 gram en 2 kg

Coppa di Parma
Verpakking: 10 plakken    640045
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Kipcocktail 
Verpakking: 1 kg  251762

Ook verkrijgbaar: 500 gram en 2 kg

Één van de klassiekers op  
het gebied van voorgerechten  
is natuurlijk soep. Even opwarmen,  
garneren en binnen no time heb je een 
heerlijk gerecht op tafel staan. 

Luxe groentesoep   
Rijkelijk gevuld met boerensoepgroente.

Verkrijgbaar: 500 gram, 1 kg, 1,5 kg en 2 kg   906268
 

Italiaanse tomatensoep  
Een tomatensoep is altijd een succes. Deze klassieker  

is verrijkt met Italiaanse kruiden. Maak ‘m nog  

lekkerder met een blaadje basilicum en crème fraîche.

Verkrijgbaar: 500 gram, 1 kg, 1,5 kg en 2 kg   905803  

Crème fraîche
Verpakking: 1 liter      622003

Basilicum
Verpakking: 1 bos      622500

Special  5
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Feestelijk hoo fdger echt
HET HOOFDGERECHT IS HET 

PRONKSTUK VAN HET KERSTDINER. 

Gevulde varkenshaasrouleaux omwikkeld met 

ontbijtspek. Lekker met een champignonsaus, spruitjes 

in een spek-roomsaus en aardappelen met rozemarijn. 

menu 1 Varkenshaasrouleaux 408391    

Verpakking: 1 stuk à 115 gram

 Champignonsaus 905089    

 Pommes chateau rozemarijn 906271      

 Spruitjes in spek-roomsaus 906261

Montecillo Rioja Crianza   665717

Een rode wijn met de smaak van 

rijp fruit, een vleugje kruiden en 

cederhout. 

Wijntip

6

Heb je al besloten waarop 

je de bewoners, gasten of 

patiënten gaat trakteren 

met kerst? Laat je inspireren 

door onze nieuwe kerstmenu's.
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Krokante aardappelkroketjes 

in de vorm van dennen-

appels. Leuke decoratie 

voor op het bord.

Serveer dit gerecht aan je gasten en ze zullen zeker onder de indruk 

zijn. De rokerige smaak van de eendenmousse in de kipfi let smaakt 

heel goed bij het zuurtje van de stukjes appel in onze jus en rodekool. 

menu 2    Kipfi let gevuld met eendenmousse 400532    

Verpakking: 1 stuk à 140 gram    

 Jus met appel 906144      

 Dennenaardappeltjes 507220   

 Rodekool met appel 905296

Faustino Cava Semi Seco    667422

Een frisse, halfdroge cava met een fruitige 

smaak en fl orale tonen. Een combinatie 

waar je van gaat watertanden. 

Wijntip

Special  7
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Tijdens de feestdagen zet je graag iets verrassends of nieuws op tafel. 

Met ons nieuw ontwikkelde kersthammetje steel je gegarandeerd de 

show! Heerlijk gemarineerd met boerenmetworstkruiden en een topping 

van gebakken uitjes, knofl ook, peterselie en maple syrup.

menu 3     Kersthammetje 409169    

Verpakking: 1 stuk à 105 gram

Honing-mosterdsaus 906201    

 Snijbiet à la crème 905778

 Boerenaardappelen 906092

Faustino Organic Rioja   670631

Deze Spaanse rode wijn is 

krachtig van smaak en kenmerkt 

zich door tonen van bramen, 

krenten en bosbessen.

Wijntip
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Een klassiek menu met langzaam gegaarde kalfsukade 

geserveerd met jachtsaus, stoofperen en ambachtelijke 

aardappelpuree met pastinaak en peer.

menu 4     Kalfsukade 507217    

Verpakking: 1 stuk à 80 gram

Jachtsaus 906265    

 Stoofperen 906248

 Aardappelpuree pastinaak-peer 906270

De stoofperen geven 

dat ultieme winterse 

kerstgevoel. 

Domaine de Mauperthuis Bourgogne 

A.C. Pinot Noir   670630

Een rode wijn met aroma’s van kersen 

en frambozen. Subtiel vol en mooi rond.

Wijntip

Special  9
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menu 5 Kabeljauw met tomatenkruim 507219    

Verpakking: 1 stuk à 100 gram

Tomatensaus 905389    

 Romanesco 905355

 Gnocchi  906063

menu 5 Kabeljauw met tomatenkruim 507219

VeVerprpakakkikingg: : 11 ststukuk àà 110000 ggraramm

Dit gerecht is zeer verrassend. Niet iedereen is namelijk 

bekend met de 'groene torentjesbloemkool' of gnocchi, 

een Italiaanse pasta-soort (spreek uit als: njokkie). 

Ventisquero Reserva 

Chardonnay   665917

Een droge witte wijn met de geur van 

tropisch fruit als papaya en ananas. 

Smaakt heerlijk bij vis, wit vlees en risotto. 

Wijntip
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LAAT JE GERECHTEN NÓG 

LEKKERDER SMAKEN 

MET DEZE KLASSIEKE 

COMPOTES.

3. Appeltjes in saus    905365

2. Tutti frutti    905777

1. Stoofperencompote 906100

3. Appeleltjtjeses iin saausus   9053655

2. TTututtiti ffrutti   90905777

1. Stoofperencompote 906100

De compotes zijn verkrijgbaar 

in 500 gram, 1, 1,5 en 2 kg.

Compotes

Special  11



12

Huuskes mag zich met eigen slagers en poeliers oprecht specialist noemen 
in vlees, wild en gevogelte. Elke dag snijden, marineren en verpakken we een 
breed scala aan producten. Wij laten graag zien hoe twee vleesproducten uit 
onze kerstmenu’s stap-voor-stap worden gemaakt.

KIJKJE BIJ DE SLAGERIJ  
& POELIER VAN HUUSKES

VARKENSHAASROULEAUX

Varkenshaasrouleaux (vers)  
Verpakking: 1 stuk à 135 gram  304479

1
Snijden & marineren
De varkenshaasjes worden in medaillons  

gesneden en in een machine geplet. Hierna  

worden ze voorzien van een heerlijke marinade. 

2
Vullen
De vulling, ofwel de farce, wordt gemaakt van 

varkensgehakt met champignons, bosui en 

verschillende kruiden.

3
Omwikkelen & kruiden
De geplette varkenshaasmedaillons worden 

met de vulling opgerold, omwikkeld met 

plakken ontbijtspek en heerlijk gekruid.  

Klaar om in de pan en/of oven te gaan! 

Tip van onze slager

Op de afdeling Slagerij werken circa 33

medewerkers, met aan het roer Alex Ankoné.

Braad de verse gevulde kipfilet en de verse

varkenshaasrouleaux kort aan in de pan tot 

ze mooi bruin zijn. Laat ze vervolgens garen in 

een voorverwarmde oven (140 °C). De kipfilet 

is klaar als het een kerntemperatuur van  

75 graden heeft en de varkenshaasrouleaux 

een kerntemperatuur van 72 graden.

12
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Kipfilet gevuld met eendenmousse (vers)
Verpakking: 1 stuk à 140 gram  331493

KIPFILET GEVULD  
MET EENDENMOUSSE

1
Snijden & marineren
De kipfilets worden ingestoken, zodat ze goed 

gevuld kunnen worden. Hierna worden ze 

heerlijk gemarineerd.

2
Vullen & kruiden
De kipfilets worden gevuld met een 

eendenmousse en gekruid. Klaar om in  

de pan en/of oven te gaan! 

Special  13
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gebraden   vlees

Kalkoenrollade 
Een heerlijke rollade gevuld met kruidig kipgehakt. 

Verpakking: 1 plak à 80 gram   200817

Kipdij gevuld met pruimen  
Kipdijlapje gemarineerd in speculaaskruiden, 

gevuld met gedroogde pruimen en omwikkeld 

met gerookte kalkoenbacon.

Verpakking: 1 stuk à 160 gram   331950

Varkenshaas gevuld deluxe
Varkenshaas gevuld met een farce van 

varkensgehakt met ui en kruiden.

Verpakking: 1 stuk à 140 gram   303361

14
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gebraden   vlees

Ambachtelijke kerstrollade 
Een rollade van varkensprocureur gevuld met 

een farce van varkensgehakt met cranberry's. 

En ideaal: verkrijgbaar in plakken à 80 gram. 

Verpakking: 1 plak à 80 gram   200836

Heb je wat rollade over?
Snijd het gebraden vlees  

in dunne plakjes en serveer 
tijdens de lunch op  

een broodje! 

Special  15
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Le petit-grand dessert 
3 x tiramisu, 1 basisrecept
Het ideale kerstdessert: een tafel vol met de lekkerste, mooiste en meest 

goddelijke desserts in kleinere versies zodat iedereen van alles kan genieten. 

En wie houdt er nu niet van tiramisu? Wij hebben drie varianten. Simpel te 

bereiden én je kunt ze een dag van te voren maken. 

16
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Ingrediënten
✓  4 kopjes koffie

✓  8 eetlepels hazelnootsiroop 

Verpakking: 700 ml  666877

✓  250 gram mascarpone 

Verpakking: 250 gram  624228

✓  100 ml slagroom

Verpakking: 500 ml   620892

✓  4 eetlepels suiker 

Verpakking: 1 kilo   669174

✓  16 lange vingers

Verpakking: 175 gram   662762

Extra nodig voor de tiramisu 
met advocaat
✓  8 eetlepels advocaat 

Verpakking: 500 ml   660557

Extra nodig voor de tiramisu 
met boerenjongens
✓  8 eetlepels boerenjongens 

Verpakking: 500 ml   671610

Dit heb je nodig voor het basisrecept (4 personen)

Benodigdheden: mixer, spatel, kom, glaasjes.

Special  17

Zo maak je het

1.  Zet vier kopjes koffi e, voeg de hazelnootsiroop naar smaak toe en laat even afkoelen. 

2.  Klop de mascarpone goed los en de slagroom met de suiker stijf. Schep de 

mascarpone door de slagroom.

3.  Breek hierna de lange vingers in tweeën, doop ze in de koffi e en leg vervolgens 

in de glaasjes.

4.  Schep hierop het mascarponemengsel. Blijf dit herhalen totdat het dessertglaasje 

vol is. Sluit af met een toef mascarpone en steek hierin een stukje lange vinger. 

Met tiramisu kan je eindeloos variëren. Voor de tiramisu met advocaat of 

boerenjongens laat je de hazelnootsiroop achterwege en leg je op de lange 

vingers een dun laagje advocaat of boerenjongens.
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Koffietijd!
Een dag zit vol koffi emomenten. Het begint al vroeg met 

een kopje koffi e bij het ontbijt, rond de klok van elf is het 

weer koffi etijd en als vier-uurtje is een kop koffi e ook zeer 

geliefd. Tevens wordt koffi e vaak geserveerd na het diner. 

We hebben twee lekkere recepten om te proberen.

Caramel latte 

macchiato

Dit heb je nodig voor één glas

Ingrediënten
✓  1 kop espresso

✓  75 ml volle melk

Verpakking: 1 liter   620937

✓  Caramelsiroop 

Verpakking: 700 ml   666875

✓  Soft fudge caramel 

Verpakking: 240 stuks   669406

Zo maak je het

1.  Schenk een eetlepel caramelsiroop in 

het glas en schenk de espresso erover. 

2.  Verwarm de melk in een steelpan tot 

het kookt. Klop hierna de melk met een 

garde tot dat je een mooi melkschuim 

krijgt en schenk bij de koffi e.

3. Garneer met stukjes caramel fudge.

18



Special  19

Ingrediënten
✓  1 kop espresso

✓  50 ml volle chocolademelk 

Verpakking: 1 liter   669339

✓  25 gram slagroom

Verpakking: 500 ml   620892

✓  Caramelsaus 

Verpakking: 125 ml   669466

✓  Soft fudge caramel 

Verpakking: 240 stuks   669406

✓  Chocoladekrullen

Verpakking: 1,5 kg   671196

Chocoladekoffie 

met slagroom en 

caramelsaus

Dit heb je nodig voor één glas

Zo maak je het

Zet een kop espresso en vul dit aan met de 

volle chocolademelk. Een toef slagroom 

erop, caramelsaus erover en voilà, de 

koffi e is klaar! Extra lekker met stukjes 

caramel fudge en chocoladekrullen.

Special  19
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Duitse curryworst

Braadworst (gebraden) 401944

Curry    666855

Broodje braadworst met 

mosterd en zuurkool

Kaiserbroodje 601686

Braadworst (gebraden) 401944

Zuurkool 905312

Mosterd 667678

20

Duitse curryworst
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Flammkuchen gerookte ham & ui

Verpakking: 2 x 260 gram 604901

Kaiserschmarrn met warme kersen

Kaiserschmarrn 905844

Warme kersen 905012

Special  21
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BEZORG JE CLIËNTEN/PATIËNTEN EEN LEUKE MIDDAG 
DOOR EEN EIGEN KERSTMARKT TE ORGANISEREN.  

OP DE AFDELING OF IN HET GEZAMENLIJKE RESTAURANT.

Maak een eigen marktkraam(pjes)
Wat niet mag ontbreken op een kerstmarkt is natuurlijk een 
kraam. Je kunt er één huren, maar je kunt ook een grote tafel 
gebruiken. Decoreer de kraam met kerstverlichting- en versiering 
als dennentakken, kerstballen, slingers en tafelaankleding. 
Huuskes heeft een breed assortiment waarmee je een tafel 
perfect kan presenteren. Bekijk op pagina 60 het assortiment 
tafelaankleding.

1

Lekkernijen
Natuurlijk mogen allerlei lekkernijen en gerechten ook niet 
ontbreken. Typisch Duitse gerechten zoals kaiserschmarrn 
met warme kersen, broodje braadworst en flammkuchen zijn 
gegarandeerd een succes! Ook leuk is het om glühwein  
en/of warme chocolademelk met slagroom vanuit de  
kerstkraam te serveren.

Glühwein Verpakking: 1 liter  665002

Chocolademelk Verpakking: 1 liter 669339

Slagroom Verpakking: 250 ml  620894

2

22
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Feestelijke decoratie
Niet geheel onbelangrijk bij een 

kerstmarkt is de decoratie. 

Denk bijvoorbeeld aan een 

kerstboom, kerstverlichting, 

kaarsen en kransen. 

3
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Kerstmuziek
“Midden in de winternacht ging de hemel open…” 

Om te zorgen dat iedereen al snel in de kerststemming komt, 

is het een goed idee om kerstliederen af te spelen. 

Samen kerstliedjes zingen is een traditionele en vertrouwde 

manier om herinneringen op te halen. 

4
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Ingrediënten
✓  Rode uiringen

 Verpakking: 1 kg   250567

✓  120 ml azijn 

Verpakking: 1,5 liter   667649

✓  1,5 eetlepel suiker 

Verpakking: 1 kg   669174

✓  1 theelepel peperkorrels  

Verpakking: 200 gram   661269

✓  240 ml warm water

Ingemaakte 

rode uien

Door rode uien in te leggen in azijn worden ze 

prachtig roze. Heel lekker bij verschillende 

gerechten zoals varkensvlees, in salades of bij 

kaas op een borrelplank. Met dit recept maak 

je een weckpot vol, die je circa twee weken in 

de koelkast kunt bewaren.

Benodigdheden
Weckpot (het is heel belangrijk dat de 

(weck)potten schoon zijn)

Zo maak je het

Doe de rode uiringen in de pot en voeg 

alle andere ingrediënten erbij. Even goed 

schudden en op kamertemperatuur 

laten staan.

24

VAN RODE UIEN 
TOT CITROENEN:
De kunst van het 
inmaken & inleggen
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Ingrediënten
✓  5 citroenen 

 Verpakking: 1 stuk   622601

✓  200 gram zeezout  

Verpakking: 5 kg   660814

Ingelegde 

citroenen

Ingelegde citroenen zijn een enorme 

smaakmaker. In een vispakketje uit de oven, 

door een rijstgerecht of couscous. 

Zo maak je het

1.  Was vijf onbespoten citroenen onder de 

kraan en snijd elke citroen kruislings in 

(alsof je vier parten maakt, maar snijd 

niet helemaal door, zodat het ‘kontje’ 

aan elkaar blijft zitten).

2.  Wrijf de citroenen aan alle kanten goed 

in met 200 gram grof zeezout en stop ze 

in de pot, zorg dat ze goed aangedrukt 

worden. Giet de rest van het zout erbij. 

Hoe minder ruimte tussen de citroenen, 

hoe beter!

Cadeautip
Het is niet alleen leuk om te 

maken, maar nog leuker om cadeau 

te geven tijdens de feestdagen.

Special  25
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Kerstbrunch
BEGIN DE DAG MET EEN FEESTELIJKE TAFEL VOL 

LEKKERE, ZELFGEMAAKTE BRUNCHGERECHTEN.

Alle ambachtelijke vleeswaren van 

Huuskes worden gesneden in onze eigen 

hypermoderne snijafdeling. Alle producten 

worden machinaal gesneden, verpakt in een 

zuurstofarme verpakking en geëtiketteerd.

26

Ingrediënten
✓  Kaiserbroodjes

 Verpakking: 10 stuks  650526

✓  Eieren  

Verpakking: 10 stuks  623403

✓  Schwarzwalder schinken   

Verpakking: 10 x 2 plakken  640229

 Verpakking: 60 plakken  200162

Schwarzwalder 

schinken

Een gerookte rauwe varkensham uit het 

Duitse Zwarte Woud. De ham heeft een 

kruidige rooksmaak en je herkent ‘m aan het 

krachtig rode vlees en de aanwezigheid van 

een rand spek aan de onderkant. 

Recept:
Broodjes gevuld met ei en 

schwarzwalder schinken

Zo maak je het

1.  Verwarm de oven voor op 160 °C.  

Snijd van de bovenkant van de 

broodjes een cirkel van circa 8 cm af. 

Hol de broodjes van binnen zo 

veel mogelijk uit.

2.  Bekleed de binnenkant van de 

broodjes met de schwarzwalder 

schinken en leg de broodjes op 

de bakplaat. 

3.  Breek in elk broodje een ei en zet 

de broodjes circa 25 minuten in 

de oven. Het eiwit is dan gestold, 

het eigeel nog niet.

26
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Ingrediënten
✓  Eieren  

Verpakking: 10 stuks   623403

✓  Serranoham  

Verpakking: 10 plakken   200778 

Chorizo

Verpakking: 10 plakken   640043

Verpakking: 10 x 3 plakken   640216

Serranoham

Een gedroogde rauwe ham, oorspronkelijk 

afkomstig uit de Spaanse bergen. De ham 

wordt gemaakt van een speciaal gefokt 

Spaans varkensras en de smaak is mild, 

licht gezouten.

Recept:
Roerei met serranoham

De ham is rijk aan 

ijzer en eiwitten 

en vetarm.

Special  27

Zo maak je het

1.  Breek de eieren boven een kom 

en klop ze kort los met een vork. 

2.  Verhit boter op middelhoog vuur in 

een koekenpan, voeg de losgeklopte 

eieren toe en roer rustig tot het ei 

begint te stollen. Voeg de serranoham 

toe en roer door tot het ei bijna gestold 

is. Zet het vuur uit en breng op smaak 

met zout en peper.

chorizo

Een worstsoort die oorspronkelijk 

afkomstig is uit Spanje. De smaak is

 lekker kruidig en de worst heeft een 

kenmerkende rode kleur door de toevoeging 

van paprikapoeder. Chorizo is heerlijk om zo 

te eten, maar ook een fi jne smaakmaker in 

een omelet of in stoofgerechten.
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WIE WAT
BEWAART…

ZEG JE KERST, DAN ZEG JE KERSTSTOL. TRADITIONEEL NEEMT DIT FEESTELIJKE 

BROOD MET ROZIJNEN EN GEVULD MET AMANDELSPIJS EEN BELANGRIJKE PLAATS 

IN BIJ HET KERSTONTBIJT- OF BRUNCH. HEB JE WAT KERSTSTOL OVERGEHOUDEN? 

MAAK ER WENTELTEEFJES VAN! HEERLIJK MET WARME KERSEN EN POEDERSUIKER. 

ELIJKZEG JE KERST, DAN ZEG JE KERSTSTOL. TRADITIONEEL NEEMT DIT FEESTE

…HEEFT EIGENGEMAAKTE 
KERSTSTOL-WENTELTEEFJES!

28

Ingrediënten
✓  4 sneetjes kerststol  

 Verpakking: 1 stuk   650772

✓  2 eieren 

Verpakking: 10 stuks   623403

✓  100 ml halfvolle melk   

Verpakking: 1 liter   620938 

✓  Roomboter

 Verpakking: 250 gram   620319

✓  1 tl gemalen kaneel  

Verpakking: 250 gram   664316

✓  Poedersuiker  

Verpakking: 250 gram   669593

✓  Warme kersen 

Verkrijgbaar: 500 gram, 

 1 kg, 1,5 kg en 2 kg   905012 

Wat heb je nodig 

voor 4 wentelteefjes

Zo maak je het

Snijd de kerststol in plakken. Klop de 

eieren los en voeg de melk en gemalen 

kaneel toe. Leg de sneetjes stol één 

voor één in het mengsel en dompel ze 

helemaal onder. Verhit een scheutje olie 

in de pan en bak de wentelteefjes aan 

beide kanten tot ze mooi goudbruin zijn. 

Serveer de wentelteefjes met warme 

kersen en wat poedersuiker. 
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Eet smakelijk!
Special  29
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 DIEPVRIES 
 ASSORTIMENT

Ook voor de komende feestdagen ideaal:  
onze diepvriesspecialiteiten. Extra gemak, 
omdat je ze al vroegtijdig kunt bestellen. 
Op de volgende pagina’s laten we een  
hoogwaardig aanbod zien, speciaal  
geselecteerd voor de feestdagen.

30
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Vriesverse 
groenten

Broccolimix 

Verpakking: 2,5 kg 600133

Brusselse spruiten

Verpakking: 2,5 kg 604382

Parijse wortelen

Verpakking: 2,5 kg 604913

Rodekool met appel

Verpakking: 2,5 kg 600972

huismerkhuismerk

Special  31
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Diepvries
snacks

Bitterballen 

Verpakking: 100 x 20 gram 600354

Mini-snacks (8 soorten)

Verpakking: 96 x 20 gram 600355

Mini-kaassouffl és

Verpakking: 50 x 25 gram 604604

Kipsticks

Verpakking: 36 x 80 gram 602289

huismerkhuismerk
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Een ruim assortiment 
frituursnacks, hoog van 
kwaliteit tegen een 
scherpe prijs.
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Pure & rustic fries
Ambachtelijke frites met schil die 

eruitzien alsof je ze zelf hebt gemaakt. 

Heerlijk die echte aardappelsmaak! 

Verpakking: 2,5 kg  605363

Sweet potato diced
Deze zoete aardappelblokjes hebben 

een licht zoete smaak en zijn een 

bron van vezels. Erg smakelijk in een 

exotische curry of met een stukje vlees. 

Verpakking: 2,27 kg  604845

Mozzarella fingers
Een veelzijdig inzetbare snack met 

mozzarella. Lekker voor bij de borrel, 

als voorgerecht of als onderdeel van 

het hoofdgerecht.

Verpakking: 1 kg  605364

Spicy sweet corn bites 
Een heerlijke snack met een vulling van  

maïs, paprika en gerookte jalapeñopeper.  

Omhuld met een knapperig korstje.

Verpakking: 1 kg  605365

Lekker met tomaat en mini-
mozzarellabolletjes!

Diepvries
snacks

Sweet potato fries
Frites gemaakt van zoete aardappel 

met een licht kruidige smaak.

Verpakking: 5 x 2,27 kg  603940

Straight churros 
Een zoete snack uit de Spaanse keuken. 

Het wordt gemaakt van boter, melk 

en bloem. Lekker met gesmolten 

chocolade of poedersuiker. 

Verpakking: 1 kg  605361

Mini-aardappelgratins fine herbs
Kleine gratintaartjes met fijne kruiden 

die je maaltijd een luxe en feestelijke 

uitstraling geven. 

Verpakking: 1 kg  605362

Spicy jacket wedges
Gekruide aardappelpartjes  

met schil. Onder het knapperige 

korstje proef je de zachte  

smaak van aardappel.  

Verpakking: 4 x 2,5 kg  601947

 Aardappel

Special  33
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Trio van de zee

De trio van de zee is een mooi stukje 

zalm met daarop scholfi let, afgewerkt 

met twee grote garnalen. Voorgegaard 

en makkelijk te regenereren.

Verpakking: 30 x 90-110 gram 602745

Witvisrol gevuld met zalm 

en gerookte forelmousse 

Witvisrolletje gevuld met een combinatie 

van zalm, gerookte forelfi let en groenten. 

Rauw product, nog te garen.

Verpakking: 50 x 90-100 gram  604182

Zalmrolletje gevuld met 

forelmousse  

Rolletje van gerookte zalm met 

gerookte forelmousse, afgewerkt 

met peterselie. Serveerklaar.

Verpakking: 12 x 20-25 gram 604178

Scholfi let gevuld met

zalmmousse

Scholfi let zonder huid, gevuld met 

een mousse van verse en gerookte 

Noorse zalm. Uitermate geschikt om 

te pocheren in een steamer.

Verpakking: 40 x 100 gram  

601229

VisVis

Amandelbolletjes  

(voorgebakken)

Bolletjes van aardappelpuree 

omhuld met een laagje 

amandelschaafsel.  

Verpakking: 4 x 1,5 kg  601941

Dennenappelkroketten 

(voorgebakken)

Krokante aardappelkroketten in 

de vorm van dennenappeltjes. 

Leuk bijgerecht voor het kerstmenu.

Verpakking: 4 x 2 kg  601849

Groenten-aardappelsnack 

(voorgebakken)

Balletjes gemaakt van maïs, 

aardappel en diverse groenten, 

gevuld met roomkaas en bieslook.

Verpakking: 4 x 1 kg  604606

Pommes williams 

(licht voorgebakken)

Peervormige aardappelspecialiteit, 

fi jn gekruid en gepaneerd. 

Verpakking: 2 x 2,5 kg  601846

 Aardappel Aardappel
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Geef een eigen draai aan de carpaccio door zelf 

verse ingrediënten toe te voegen. Denk aan 

oude kaas, aceto balsamico en verse kruiden. 

Lekker met een frisse salade met 

komkommer en appel. 

Rundercarpaccio

Deze rundercarpaccio is fl interdun 

gesneden en ambachtelijk gemaakt 

met alleen het beste rundvlees.

Verpakking: 2 x 6 x 80 gram  604898

Rundercarpaccio tapasformaat 

Verpakking: 20 x 5 x 20 gram

(per 5 porties verpakt)  605341

Hertencarpaccio

Een verrassende carpaccio gesneden van malse 

hertenbiefstuk. Echt kwaliteitsvlees met een 

intense wildsmaak.

Verpakking: 5 x 80 gram  605342

Zalmcarpaccio

De heerlijke Noorse zalm wordt ingevroren en 

vervolgens zo dun mogelijk gesneden. 

Verpakking: 5 x 80 gram  605343

Fortuna Carpaccio biedt een divers assortiment 
carpaccio’s. Vers uit de diepvries, op maat 
gesneden en binnen een handomdraai op tafel!

Nu ook in tapas-

formaat verkrijgbaar! 

Een eenpersoonsportie 

bevat 20 gram vlees. 

Ideaal als voorgerecht 

of op een tapasplankje. 

accio

paccio is fl intet ddrdrdununnun 

mbachtelijk gemaakt 

VleesVlees

Special  35



36

Mix van zoete aardappelen 

en knolpeterselie

Verpakking: 2,5 kg  604673

Zoete aardappelen

Verpakking: 2,5 kg  604674

Gesneden pastinaak

Verpakking: 2,5 kg  604353

Groentemix van wortel en pastinaak

Verpakking: 2,5 kg  604354

Ook het bijgerecht kan de ster van de tafel zijn! 
Bonduelle heeft verschillende groentevarianten. 
Heerlijk puur en met een lekkere bite.

 groenten groenten
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Bitterkoekjesmousse 

Een traditionele bitterkoekjes-

mousse, gedecoreerd met een 

kruim van bitterkoekjes.

Verpakking: 22 x 90 gram 604611

Witte chocolade 

cheesecake met framboos

Cheesecake van witte 

chocolade met een heerlijke 

frambozencompote.

Verpakking: 15 stuks  605328

Moulleux chocolade

Pure chocoladesouffl é met 

chocoladevulling. Je serveert dit 

dessert warm en bij het aansnijden 

loopt de chocolade eruit, heerlijk!

Verpakking: 30 stuks 605330

Honing cheesecakebalkje

Cheesecake van mascarpone 

en vanille met een vulling van 

honing. Gedecoreerd met ganache 

en chocolade. 

Verpakking: 18 x 79 gram  604857

Cookie cheesecake 

met caramel

Cheesecake met oreokruimels, 

gedecoreerd met een mini-oreo 

en caramel.

Verpakking: 18 stuks  605329

Appelslof

Appelslof met een vulling van 

rozijnen en abrikoos, gedecoreerd 

met amandelspijs en abrikozengelei.

Verpakking: 12 stuks 605331

Mascarpone amaretto

Mascarpone met amaretto en koffi e-

extract, gedecoreerd met cacao.

Verpakking: 32 stuks 605332

Coupe advocaat

Coupe gevuld met een koekjesbodem 

en advocaatmousse.

Verpakking: 13 x 83 gram  604859

Op zoek naar een perfecte 
afsluiter van het diner?
Steel de show met één van deze luxe diepvriesdesserts.

Zowel warm als koud 

een heerlijke traktatie. 

Extra lekker met rood fruit 

en een bolletje vanille-ijs!  

Bestellen voor 6 december 2019

dessertsdesserts
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Sinterklaascoupe 

Coupe gevuld met slagroommousse 

en mandarijnsaus.

Verpakking: 12 x 140 ml 605301

Sinterklaas ijstaartje

Taartje van amandelroomijs met 

speculooskruimels.

Verpakking: 12 x 130 ml  605299

Sinterklaas ijstaartje 

met zoetstoffen  

Verpakking: 12 x 130 ml 605300

Dit ijstaartje bevat zoet-

stoffen (stevia) en is 

geschikt voor diabetici.

Sin

Taar

spec

V

dessertsdesserts
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Van Gils biedt een ruim assortiment 
aan originele thema-desserts voor 
allerlei feestdagen. 
Bestellen voor 1 november 2019



Luxe kerstdessert bavarois  

Kerstmuts van framboosbavarois en een framboosvulling.

Verpakking: 16 x 130 ml  605302

Kersttaartje moussedessert 

Taartje van vanillemousse met kersenstukjes.

Verpakking: 12 x 120 ml  605305

Kerstcoupe bavarois 

Coupe gevuld met cappuccino- 

en slagroombavarois.

Verpakking: 12 x 120 ml 605303

Kerstcoupe bavarois 

met zoetstoffen

Verpakking: 12 x 120 ml 605304

Dit dessert bevat 

zoetstoffen (stevia) 

en is geschikt voor 

diabetici.

Luchtige mousses 
& bavarois kerst
Bestellen voor 22 november 2019

Special  39
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Omelette Sibérienne ijstaart  

Ronde ijstaart van vanilleroomijs 

met bovenop een laag opgeklopt en 

geroosterd eiwitschuim.

Verpakking: 1200 ml  605316

dessertsdesserts

Dit dessert bevat zoet-

stoffen (stevia) en is 

geschikt voor diabetici.

Kerststammetje roomijs 

Kerststammetje van chocolade- 

en vanilleroomijs.

Verpakking: 27 x 120 ml  605306

Kerststammetje roomijs

met zoetstoffen

Verpakking: 27 x 120 ml 605307

Kersttaartje roomijs  

Taartje van perenroomijs op een cacao-

biscuitbodem.

Verpakking: 12 x 120 ml  605308

Kerstmix roomijs  

Kerststerren van vanilleroomijs.

Verpakking: 4 x 120 ml  605309

Kerstschnitt roomijs

Schnitt van vanilleroomijs.

Verpakking: 1 liter  605314

Deze taart blijft na de Kerst 

vast in ons assortiment!

Dame blanche kerstijstaart  

Ronde ijstaart van vanilleroomijs 

met chocoladesaus.

Verpakking: 1,1 liter  605315

Roomijs kerst
Bestellen voor 22 november 2019

Kersttaart roomijs   

Vierkante ijstaart van 

stracciatellaroomijs.

Verpakking: 1 liter  605313

Kerststronk vanille-mokka  

Lange kerststam van vanille- 

en mokkaroomijs.

Verpakking: 1500 ml  603656

Kerstster 

Ster van vanilleroomijs.

Verpakking: 1500 ml  603883
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Mini-glaasjes

Deze mini-glaasjes zitten standaard in ons assortiment 

en zijn tot de laatste dag uit voorraad leverbaar.

Verpakking: 48 x 50 ml

1. Kokosbavarois en mangosaus 604645

2. Banaanbavarois en chocoladesaus 604719

3. Pistachebavarois en kersensaus 604741

4. Cheesecakebavarois en aardbeiensaus 604582

5. Chocoladebavarois en chocoladeschilfers 604720

Dit dessert bevat zoet-

stoffen (stevia) en is 

geschikt voor diabetici.

IJscoupe Oud & Nieuw 

Coupe gevuld met grand-marnier-

roomijs en een sinaasappelsaus.

Verpakking: 12 x 150 ml  605310

Taartje Oud & Nieuw mousse

Taartje van karamelmousse.

Verpakking: 12 x 130 ml  605311

Taartje Oud & Nieuw mousse

met zoetstoffen 

Verpakking: 12 x 130 ml 605312

Per stuk verpakt!

1

 3

 2

 4

 5

roomijs en een sinaasappelsaus.

Verpakking: 12 x 150 ml  605310

Oud & Nieuw
Bestellen voor 22 november 2019

euw 

d-marnier-

Special  41
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Kerstcoupe hangop-aardbei

Coupe gevuld met hangopmousse en 

aardbeiensaus, gedecoreerd met een 

toef slagroom en een chocoladeschildje.

Verpakking: 12 x 130 ml 605321

IJscoupe dame blanche 

IJscoupe gevuld met vanille-ijs en een 

swirl van chocoladesaus, gedecoreerd 

met chocoladekrullen.

Verpakking: 12 x 120 ml 605324

Sinterklaasmousse chocolade-pepernoot

Coupe gevuld met een chocolade- en pepernootmousse, 

gedecoreerd met een speculooskruim en een chocoladeschildje.

Verpakking: 12 x 120 ml  604155

Coupe pannacotta-citroen 

Coupe gevuld met pannacottamousse 

en een swirl van citroen, gedecoreerd 

met groene krulletjes van witte 

chocolade.

Verpakking: 12 x 120 ml  605323

Bestellen voor 8 november 2019

Bestellen voor 29 november 2019

dessertsdesserts

Heerlijke coupes voor kerst! 
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Luxe moussestammetje 

caramel

Stammetje van caramelmousse en 

caramelsaus, gedecoreerd met een 

chocoladedecoratie.

Verpakking: 12 x 120 ml 605325

Luxe mousse stammetje vanille-aardbei

Stammetje van vanillemousse en aardbeiensaus, 

gedecoreerd met een chocoladeschildje.

Verpakking: 12 x 120 ml  604551

IJstruffel hazelnoot-marsala

Ambachtelijke éénpersoons truffel 

van chocolade-hazelnoot- en 

marsala wijn-ijs, gedecoreerd 

met cacao en nootjes. 

Verpakking: 12 x 150 ml 603801

Coupe mousse kaneel-mandarijn

Coupe gevuld met kaneelmousse en een saus 

van mandarijn, gedecoreerd met een toef slagroom 

en een chocoladeschildje. 

Verpakking: 12 x 120 ml 604548

Oud & Nieuw coupe 

perzik-mango

Coupe gevuld met roommousse 

en mangosaus, gedecoreerd met 

perzikmousse en een chocoladester. 

Verpakking: 12 x 120 ml 605322

Macarons chocolate mix 

Chocolade macarons volgens 

traditioneel Frans recept.

Verpakking: 8 x 12 x 15 gram 605336

Bestellen voor 29 november 2019

Bestellen voor 29 november 2019

Bestellen voor 29 november 2019

Special  43
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Lekkers voor bij 
de koffi e of thee!

Dessertglaasjes chocomix (glutenvrij)

Dessertglaasjes met 3 x Belgische chocolade en

 3 x Belgische chocolade-framboos.

Verpakking: 6 stuks 605335

Dessertglaasjes chocomix (glutenvr

Dessertglaasjes met 3 x Belgische chocolad

Kerst petit fours

Petit fours van zachte cake omhuld met een dun 

laagje marsepein en gevuld met een crèmevulling 

in kersen- of appelsmaak.

Verpakking: 34 x 42 gram  605345

Mini-chocolademuffi ns

Chocolademuffi ns gevuld met een kern 

van sinaasappelsaus.

Verpakking: 120 x 15 gram  605337

dessertsdesserts

44

Gevuld met sinaasappelsaus! 
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Dome glace caramel-chocolade

Verpakking: 2 x 110 ml  605344

Voor elk
verwenmoment!

Kerstster chocolade-caramel

Verpakking: 2 x 110 ml  605373

Kerstster vanille-framboos

Verpakking: 2 x 110 ml  605374

Le cappuccino rondo  

Cappuccino- en vanillemousse op een lange vinger 

biscuit met een topping van koffi esiroop.

Verpakking: 16 x 75 gram 604326

Paris Brest

Traditionele Franse verwennerij op een luchtig 

gebakken kransje gevuld met praline.

Verpakking: 24 x 70 gram 605334

Bolchoi ijsdessert   

Heerlijk ijsdessert van mascarponeroomijs op een bosvruchten-

biscuit, met een kern van cassisroomijs en zwarte bessensaus.

Verpakking: 8 x 130 ml 604587

Bestellen voor 29 november 2019

Heerlijke producten van absolute topkwaliteit en 
gemaakt met de beste ingrediënten.
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Mini-appelbeignets potpourri 

(gefrituurd)

Verpakking: 50 x 55 gram  604241

Appelbeignets potpourri 

(gefrituurd)

Beignets gevuld met stukjes 

appel en rozijnen.

Verpakking: 30 x 90 gram  604240

Oliebollen gevuld (vriesvers)

Oliebollen gevuld met krenten, 

rozijnen en stukjes appel. 

Verpakking: 10 x 65 gram  604261

Oliebollen naturel (vriesvers)

Verpakking: 10 x 65 gram  604262

Roomboter gevulde koek 

speculaas (bake-off)

Kleine gevulde speculaaskoeken 

gedecoreerd met amandelschaafsel.

Verpakking: 100 x 45 gram  604239

Petit crolines  

90 bladerdeeghapjes in drie 

varianten: gevuld met kip-kerrie, 

kaas of rundvlees.

Verpakking: 90 x 22 gram  601905

Luxe mini-broodjes

75 stuks in drie varianten: een mini 

maisbolletje, een mini sesambolletje 

en een Waldkorn® puntje, gebakken 

met Waldkorn® Classic granenmix. 

Ideaal als buffetbroodje of party-hapje!

Verpakking: 75 x 30 gram  601337

Appelcarré  

Het beroemde Weense gebak op z'n 

best: royaal gevuld met amandel-

cremé, stukjes appel, rozijnen en 

een vleugje kaneel. 

Verpakking: 10 x 810 gram 603065

Pruimen-walnotentaart 

Een zoete verleider van de allerpuurste 

soort door de combinatie van krokant 

gebakken zanddeeg, fruitige halve 

pruimen en stukjes walnoot. 

Verpakking: 1 taart voor circa 

20 personen  602851

van devan de
bakkerbakker
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Pruimen-walnotentaart 
Een zoete verleider van de allerpuurste  

soort door de combinatie van krokant  

gebakken zanddeeg, fruitige halve  

pruimen en stukjes walnoot. 

Verpakking: 1 taart voor circa  

20 personen  602851

Appelbeignets (gebakken)
Verpakking: 30 x 80 gram  603715

Oliebollen appel-rozijn  
(gebakken)
Verpakking: 36 x 80 gram  603713

Oliebollen naturel (gebakken)
Verpakking: 36 x 80 gram  603714

Mini-stolletjes (gebakken)
Verpakking: 20 x 85 gram  603930

Gevulde kleine speculaasstaven (gebakken)
Verpakking: 42 x 85 gram  603744

Gevulde speculaasstaven (gebakken)
Verpakking: 16 x 250 gram  603378

Pakjes- en  
oudejaarsavond  
kunnen beginnen! 

Roomboter amandelstaven  (ongebakken)
Verpakking: 30 x 275 gram  601446

per stuk verpakt

Bestellen voor 29 november 2019

Bestellen voor 15 november 2019



Ventisquero Grey 
Carmenere  
Een rode wijn met een 

stevige smaak met tonen 

van vanille, pruimen, zwarte 

peper en dropjes.

Verpakking: 750 ml  

665918

Lorgeril Terrasses 
Sauvignon Blanc   

Een frisse witte wijn met 

aroma's van grapefruit, 

citroenrasp en buxus.

Verpakking: 750 ml  

667424

Een mooi glas wijn maakt het helemaal af. Wordt het een 
krachtige rode wijn, een frisse sauvignon blanc of een glaasje 
bubbels? Wij hebben een mooie selectie gemaakt.

Lorgeril Terrasses 
Merlot
Een soepele, krachtige 

rode wijn met smaken 

van donker fruit zoals 

pruimen en kersen. 

Verpakking: 750 ml  

668339

Imperiale Vino 
Spumante
Een mousserende, droge 

witte wijn met de frisse 

smaak van peer, appel en 

een vleugje perzik. 

Verpakking: 750 ml  

669363

Ernest Rapeneau 
Champagne Brut
Een frisse champagne  

met een fijne mousse  

van belletjes en in de  

geur florale tonen van 

exotisch fruit.  

Verpakking: 375 ml  

663237

Alvi’s Drift Signature 
Chardonnay
Een frisse witte wijn met een volle 

romige smaak met noten en fruit.

Verpakking: 750 ml  668123

Alvi’s Drift Signature 
Cabernet Sauvignon
Een dieprode wijn met de smaak 

van bramen en cassis.

Verpakking: 750 ml  668124

Faustino VII Tinto
Een rode wijn van rood 

bessenfruit en een subtiel  

vleugje vanille dankzij de korte 

houtrijping. 

Verpakking: 750 ml  669369

Phebus Malbec
Een rode wijn met de smaak  

van donker fruit, bloemen-

aroma’s en houttonen.

Verpakking: 750 ml  669106

Phebus Torrontes
Een witte wijn met zeer delicate 

aroma's van witte bloemen, 

lychees en wat tonen van limoen. 

Verpakking: 750 ml  667426

48
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DROGE  
KRUIDENIERS
WAREN
Op de volgende pagina's vind 

je ons assortiment droge 

kruidenierswaren.



Wie zoet is…
Van ambachtelijke chocoladeletters tot de lekkerste kruidnoten… 
alles voor een geslaagde sinterklaasavond vind je bij Huuskes.

Schoenletter ‘S’ melk 
Verpakking: 40 gram  

669900

Sintcupcakes (assorti)
Verpakking: circa 45 stuks 

668040

Leverbaar vanaf 14 oktober

Chocoladeletter melk
Verpakking: 135 gram    

668295

Chocoladeletter 
karamel-zeezout 
Verpakking: 135 gram  

669765

Chocoladeletter puur
Verpakking: 135 gram    

668296

Chocoladeletter melk 
(klein)
Verpakking: 65 gram    

668298

1. Alfabet chocolade 
Verpakking: 150 gram  

668292

3. Sint en Piet zakje
Verpakking: 145 gram  

671831
Euromunten chocolade
(melk)
Verpakking: 24 gram  

668293

4.Sint chocolade 
(assorti)
Verpakking: 100 gram  

669764

Kikkers en muizen 
chocolade
Verpakking: 192 gram  

668300

2. Roommuizen 
chocolade  
Verpakking: 150 gram  

671736
Special  49

Sinterklaas Bestellen voor 12 november 2019

Zolang de voorraad strekt

Chocoladeletter 
melk-hazelnoot
Verpakking: 135 gram

668297

2

4

3

1
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...krijgt lekkers!

Sinterklaas

Bestellen voor 12 november 2019

Zolang de voorraad strekt

Strooigoed 
Verpakking: 1 kg    669780

Sint Nicolaasschuim
Verpakking: 200 gram    668302

Strooigoed 
Verpakking: 3 kg    668270

Strooigoed uitdeelverpakking
Verpakking: 8 x 100 gram     

669774

Kikkers en muizen zachte schuimpjes
Verpakking: 200 gram    671675
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Kruidnoten 
Verpakking: 1 kg    669901

Kruidnoten 
Verpakking: 500 gram    669903

Kruidnoten 
Verpakking: 200 gram    669911

Chocolade kruidnoten 
(melk, wit & puur)
Verpakking: 310 gram    

669905

Kruidnoten witte 
chocolade  
Verpakking: 300 gram    

671676

Truffel kruidnoten 
Verpakking: 300 gram    

669766

Taai taai 
Verpakking: 350 gram    

669768

Special  51



Sinterklaas

Bestellen voor 12 november 2019

Zolang de voorraad strekt

Grabbelmix
Verpakking: 350 gram    669775

Strooimix
Verpakking: 500 gram    668290

Strooimoppenmix
Verpakking: 500 gram   669776

Sint Nicolaasschuim
Verpakking: 1 kg   669912

Strooigoed
Verpakking: 500 gram    669913

STROOI DAN WAT

lekkers...
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Roomboter amandelletter 
Verpakking: 500 gram  668303 

Roomfondant ribbel
Verpakking: 200 gram  668301

Roomboter amandelstaaf
Verpakking: 250 gram  668304

Gevuld speculaas
Verpakking: 300 gram  670207

Roomboter speculaasbrok
Verpakking: 53 gram  668306

Speculaaspop
Verpakking: 250 gram  668048

Roomboter amandel-
speculaasjes
Verpakking: 350 gram  668308

Speculaastaartje
Verpakking: 350 gram  668047

Roomboter speculaasrondo's
Verpakking: 300 gram  668046

Special  53

Mmm, speculaas... Bestellen voor 12 november 2019

Zolang de voorraad strekt
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Onze kersttoppers
Speciaal voor kerst en Oud & Nieuw heeft Huuskes een mooi 
assortiment samengesteld met bijzondere producten. 

Kerst petit fours
Verpakking: 30 stuks 

 669781

Chocolademix kerstman  
(wit & melk) 
Verpakking: 95 gram 669783

Kerstman cupcakes
Verpakking: circa 54 stuks 

 671674

2. Kransjes  
(melk & wit)
Verpakking: 150 gram 

668312
1. Hulstblaadjes 
groen
Verpakking: 150 gram

669782

3. Kransjes (melk & puur)
Verpakking: 150 gram 

668313

4. Hulstblaadjes 
(melk)
Verpakking: 150 gram 

668310

5. Hulstblaadjes (puur)
Verpakking: 150 gram

668311

Kerstfiguurtjes
Verpakking: 100 gram  

668064

Kerst

Bestellen voor 26 november 2019

Zolang de voorraad strekt
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Chocolademix sneeuwpoppen 
(melk, wit & puur)
Verpakking: 95 gram 669784
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2. Kerstassortiment 
(fairtrade)
Verpakking: 100 gram  

668309

4. Schuimkransjes
Verpakking: 1 kg  

668319

5. Schuimkransjes 
Verpakking: 200 gram  

668320  

3. Roomfondant 
assortiment
Verpakking: 200 gram  

668318
1. Fruitkristal 
kransjes
Verpakking: 200 gram  

669785

1. Schuimkransjes 
Verpakking: 100 gram  

671671  

3. Kerst crèmesprits 
Verpakking: 175 gram  

668065  

4. Kerst 
crèmetaartjes  
Verpakking: 200 gram  

671672  

2. Kerstboomkoekjes 
Verpakking: 210 gram  

671673  

Kerstboompjes 
Verpakking: 150 gram  

668322  

Kaneelsterren 
Verpakking: 175 gram  

668323  

Chocoklokjes 
Verpakking: 150 gram  

668321  

Sneeuwmannen 
Verpakking: 200 gram 

668324  

Nieuwjaarsrolletjes
Verpakking: 24 stuks  

668316

Nieuwjaarsrolletjes 
chocolade 
Verpakking: 8 stuks  

668315

Knijpertjes 
Verpakking: 150 gram  

671670

Roomboter 
amandelkrans 
Verpakking: 500 gram  

669786  

Oud & Nieuw

Special  55
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Kransjes, 
klokjes en 
sterretjes
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Van ambachtelijke broden en handgemaakte patisserieproducten 
tot bake-off producten uit de diepvries. Het assortiment brood 
en banket van Huuskes is zeer uitgebreid en biedt een passend 
product voor elke gelegenheid.

Winterse wegge
Verpakking: 5 plakken  650854

Roomboter amandelstaaf
Verpakking: 75 gram  650767

Luxe roomboter amandelstol
Verpakking: 500 gram  650772

Gevuld speculaas
Verpakking: 200 gram  650858

Appelbeignets
Verpakking: 4 stuks  650775

Speculaas-amandel 
suikerbrood
Verpakking: 400 gram  650776

Brood & 
Banket
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Verse 
producten

Met spijs en 
nootjes

Ambachtelijke pepernoten
Verpakking: 150 gram  650933

Brood & banket



Speculaas fantasiecake 
Verpakking: 350 gram  605354

Volkorenpuntjes
Verpakking: 7 stuks  605358

Bananenbrood
Verpakking: 600 gram  605355

Kwarkbol
Verpakking: 350 gram  605359

Tulband rozijn-cranberry
Verpakking: 425 gram  605356

Schwarzwalderstol
Verpakking: 550 gram  605360

Kerststammetje
Verpakking: 400 gram  605357

Brood & 
Banket

Special  57

Diepvries 
producten

Een feestelijke 
chocoladekerststol  
met amarene kersen.
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Appeltaartbites  669762

Verpakking: 260 gram 

Een mix van melk en witte chocolade 

appeltaartbites. De bites zijn gevuld  

met appel, rozijnen en kaneel.

Karamel-zeezoutflikken  669760

Verpakking: 260 gram

De smaaksensatie en combinatie van 

dit moment! Heerlijke volle 

melkchocolade afgetopt met 

karamel-zeezoutballetjes. 

Karamel-butterscotch  669756

Verpakking: 260 gram 

Volle melk breekchocolade afgetopt  

met karamelblokjes in combinatie 

met pure butterscotch balletjes.

Eindejaarmix  669761

Verpakking: 300 gram

Een heerlijke mix van chocolade 

feestitems in de smaken puur, wit en 

melk. De chocolade is op verschillende 

manieren afgewerkt en dat geeft een 

smakelijke variatie!   

Notenmix  669763

Verpakking: 260 gram 

Chocolade notenbites in de smaken 

puur en melk. De chocolade is op 

verschillende manieren afgewerkt 

met de lekkerste noten en rozijnen.

Chocostroopwafeltjes  669759

Verpakking: 300 gram

Stroopwafels én chocolade, de perfecte 

combinatie! Het stroopwafeltje is 

geglaceerd met melkchocolade en 

afgewerkt met witte chocoladeflakes.

Leverbaar vanaf 5 november 2019

Zolang de voorraad strekt

Zoet moment
Op zoek naar een cadeautje voor je medewerkers, als kerstgeschenk of om te bedanken? In samenwerking 
met Zoet Moment heeft Huuskes speciale kokers laten maken gevuld met luxe chocolade van hoge kwaliteit. 

Chocolade

Koker met chocolade kerst assorti
Verpakking: 230 gram  671808

Luxe bonbons kerst
Verpakking: 230 gram  671810

Luxe bonbons sinterklaas
Verpakking: 230 gram  671809

Chococadeau 
personaliseren? 
Stuur een tekst 

en logo naar 
info@huuskes.nl 

Daar wordt iedereen 
blij van :-)
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Met de chocoladedecoraties van Dobla geef je in een handomdraai 
de perfecte finishing touch aan het dessert en gebak.

Sinterklaas
Verpakking: 84 stuks  671682

Sint exclusive
Verpakking: 295 stuks  671683

Kerstman
Verpakking: 105 stuks  671684

Chocolade

Chocolade- 
decoraties

Christmas Exclusive
Verpakking: 208 stuks  671686

Ster goud
Verpakking: 248 stuks  671690

Cadeautje
Verpakking: 250 stuks  671685

Hulstblaadjes groen
Verpakking: 182 stuks  671687

Hulstblaadjes puur
Verpakking: 182 stuks  671688

Kerstbal fonkel
Verpakking: 120 stuks  671689

Merry Christmas assortiment
Verpakking: 189 stuks  671691

Kerstbel 3D puur
Verpakking: 294 stuks  671693

Prettige feestdagen
Verpakking: 140 stuks  671692



60

Tafelaankleding
Tafelkleden maken elke eetgelegenheid nog specialer en creëren een 
prachtige ondergrond voor de gerechten. Met de juiste presentatie zorg 
je voor spektakel op tafel. Daarbij beschermen ze de tafels, verbeteren 
de hygiëne en je hoeft minder schoon te maken. Huuskes heeft een 
breed assortiment waarmee je de tafel perfect kan presenteren.

Cozy Winter
Napperon Dunicel 84 x 84 cm 
Verpakking: 20 stuks  671697

Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 50 stuks  671698

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 60 stuks  671699

Placemats Dunicel 30 x 40 cm
Verpakking: 100 stuks  671700

Placemats papier 30 x 40 cm 
Verpakking: 250 stuks  671702

Tafelloper Dunicel  
0,4 x 24 meter
Verpakking: 1 stuk  671703

Empire
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 50 stuks  671709

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 60 stuks  671710

Placemats Dunicel 30 x 40 cm
Verpakking: 100 stuks  671711

Tafelloper Dunicel  
0,4 x 24 meter
Verpakking: 1 stuk  671712
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Star Stories Green
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 250 stuks  671719

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 60 stuks  671720

Star Stories Red
Napperon Dunicel 84 x 84 cm 
Verpakking: 20 stuks  671721

Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 50 stuks  671722

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 60 stuks  671723

Placemats Dunicel 30 x 40 cm
Verpakking: 100 stuks  671724

Placemats papier 30 x 40 cm 
Verpakking: 250 stuks  671725

Rol Dunicel  
1,18 x 25 meter
Verpakking: 1 stuk  671726

Devine Time
Napperon Dunicel 84 x 84 cm 
Verpakking: 20 stuks  671704

Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 50 stuks  671705

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 60 stuks  671706

Placemats Dunicel 30 x 40 cm
Verpakking: 100 stuks  671707

Tafelloper Dunicel  
0,4 x 24 meter
Verpakking: 1 stuk  671708

Star Stories Cream
Napperon Dunicel 84 x 84 cm 
Verpakking: 20 stuks  671713

Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 50 stuks  671715

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 60 stuks  671716

Placemats Dunicel 30 x 40 cm
Verpakking: 100 stuks  671717

Rol Dunicel  
1,18 x 25 meter
Verpakking: 1 stuk  671718

Special  61
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Red & Cream
Tafellaken Dunicel Red 138 x 220 cm  
Verpakking: 1 stuk  671799

Placemats Dunicel Red 30 x 40 cm
Verpakking: 10 stuks  671807

Placemats Dunicel Cream 30 x 40 cm
Verpakking: 10 stuks  671806

Divine Time
Servetten 3-laags 33 x  33 cm 
Verpakking: 20 stuks  671789

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm 
Verpakking: 12 stuks  671803

Tafelloper 0,4 x 4,8 meter 
Verpakking: 1 stuk  671795

Tafellaken Dunicel 138 x 220 cm
Verpakking: 1 stuk  671800
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Trees in Gold
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 20 stuks  671790

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 12 stuks  671804

Tafelloper 0,4 x 4,8 meter 
Verpakking: 1 stuk  671796

Tafellaken Dunicel 138 x 220 cm 
Verpakking: 1 stuk  671801

Assortiment herfst/kerst 2019

Speciaal voor  
kleinschalig wonen
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Colofon

De eindejaarsspecial is een 

uitgave van Huuskes.

Adresgegevens 

Postbus 6107

7503 GC  Enschede

T. 088 - 38 36 000

E.  info@huuskes.nl

I.  www.huuskes.nl

Oplage 

De specials van Huuskes 

verschijnen twee keer per jaar 

in een oplage van 3500 

exemplaren.

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:  

11 november t/m  

31 december 2019

Oh Dear
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 20 stuks  671792

Servetten Dunisoft 40 x 40 cm
Verpakking: 12 stuks  671805

Tafelloper 0,4 x 4,8 meter  
Verpakking: 1 stuk  671798

Christmas Deco Red
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 20 stuks  671791

Tafelloper 0,4 x 4,8 meter 
Verpakking: 1 stuk  671797

Tafellaken Dunicel 138 x 220 cm
Verpakking: 1 stuk  671802

Gold
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 20 stuks  669740

Tafelloper 0,4 x 4,8 meter  
Verpakking: 1 stuk  669745

Tafellaken Dunisilk 138 x 220 cm
Verpakking: 1 stuk  669743

Postcard Trees
Servetten 3-laags 33 x 33 cm 
Verpakking: 20 stuks  671788

Tafelloper 0,4 x 4,8 meter  
Verpakking: 1 stuk  671794
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KERST.HUUSKES.NL

Vragen of wensen? 
Neem contact op met uw accountmanager van Huuskes.

T. 088 - 3836 000   E. info@huuskes.nl

Kerstpakketten

Verwen uw medewerkers of relaties met een uitgebreid kerstpakket of gewoon een goede  es wijn. 
Via de Huuskes kerstwebshop kerst.huuskes.nl kunt u kiezen uit meer dan 100 verschillende pakketten.

voor werknemers of relaties
bestel je bij Huuskes 

KEUZE 
UIT RUIM 

100 
PAKKETTEN

AL 
VANAF
€ 10,-

19414 Advertentie Kerstpakketten 2019_A4_v2.indd   1 09-08-19   09:03




