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Cervelaten

„Peppsala“ Salami-Auslese
Cervelaat met mantel van groene pepers.
Zonder darm.
ca. 2.0 kilo

„Parmesali“ Salami-Auslese
Cervelaat met mantel van Parmezaanse kaas.
Zonder darm.
ca. 2.0 kilo

„Zwisali“ Salami-Auslese
Cervelaat met mantel van gebakken ui.
Zonder darm.
ca. 2.0 kilo

„Papsala“ Salami-Auslese
Cervelaat in paprikamantel.
Zonder darm.
ca. 1.7 kilo

Sommerwurst
Origineel in doek gerijpt.
ca. 2.0 kilo

Truthahnsalami-Auslese
Magere salami op basis van kalkoen.
ca. 1.7 kilo

Netzsalami-standard
Salami in net met een fijne structuur.
Door het speciale net krijgen de plakken de vorm van een roos.
ca. 1.7 kilo



Cervelaten

L’Aroma
Luchtgedroogde salami in opvallende witte darm.
Geeft mooie bloemvormige plakken.
ca. 0.9 kilo

Olivia L’Aroma
Cervelaat met olijven. Mediterraan van smaak.
ca. 1.5 kilo

Wurstebrett
Ambachtelijke salami in katoenen darm.
ca. 2.5 kilo

Reinert Chambelle
Twee traditionele culturen samengesmolten tot een Topper: 
CHAMBELLE Gourmet cervelaat met camembert.
ca. 1.3 kilo

„Grobian“ Schinkenmettwurst-Auslese ½ 

- Herkenbare, grove stukken mager vlees
- Zachte beet en aromatische geur
- Een traktatie voor wie kiest voor lekker en gezond
ca. 1.3 kilo

Salamour
Met originele Franse Comte-kaas en
omhuld met een mantel van rode pepers.
ca. 1.5 kilo

Trikanti
Salami-auslese in een opvallende driehoekige vorm, 
vol van smaak.
ca. 1.95 kilo



Gekookte specialiteiten

„Klosterschinken“  heel  of half
Deze ham wordt gemaakt van het mooiste deel van de achterham. 
Op ambachtelijke, oorspronkelijke wijze wordt de ham 
in zijn natuurlijke vorm gegaard.
ca. 2.7 / 1.35 kilo

Rindersaftschinken
Heerlijk, zacht rundvlees van de bovenbil. Langzaam gegaard 
en licht gerookt. Lekker op ´n broodje of als voorgerecht.
ca. 2.2 kilo

Achterham „Blacky“ 1/2
Gekookte ham, donker gerookt.
ca. 2.3 kilo

Edeltruthahnbrust
Gegrilde Kalkoenborstfilet.
ca. 2.5 kilo

Slagersachterham „Blondy“
Gekookte ham, goudbruin gerookt.
ca. 2.4 kilo

Aspergeham
Gekookte ham met groene asperges, vetarm.
ca. 2.0 kilo

Themaproducten



Rauwe hammen

Original Schwarzwälder Kernschinken
Ook wel coburger snit genoemd.
ca. 3.0 kilo

Original Schwarzwälder Spaltschinken
Vriendelijk geprijsd. 
Platte bil snit.
ca. 1.8 kilo

„Pikanto“ Westfäldischer Hüftschinken geräuchert
Traditioneel gerookte ham met de smaak van vroeger. 
In een eigentijds gevormd model.
ca. 1.3 kilo

„Würzica“
Luchtgedroogde, kruidige rauwe ham. 
Een mooie donkerrode kleur, milde kruidige smaak 
en een uitermate malse beet.
ca. 2.2 kilo

Chambelle-Gourmet Lachsschinken
Veredelde varkensfilet met originele Franse camembert.
ca. 1.0 kilo



Hähnchenfleisch in Aspik
Kipfilet met paprika en augurk.
Lekkere magere specialiteit.
ca. 1.9 kilo

Schinken in Aspik
Blokjes gekookte ham en champignons in een smaakvolle aspik.
Lekker op brood of op een buffet.
ca. 1.9 kilo

Pikant-Mix-Gemüse in Aspik
Als vegetarisch beleg op brood.
Decoratief en verrassend op een buffet.
ca. 1.9 kilo

Hähnchenbrustfilet „Florida“
Heerlijk frisse aspik met malse kipfilet met ananas, papaja 
en mandarijn en daardoor lichtzoet van smaak.
ca. 1.5 kilo

Aspikproducten

Groenten in Aspik met Ei
Frisse aspik met groenten en met ei in het midden. 
( vegetarisch )
ca. 1.9 kilo

Themaproducten

Kalfsmix in Aspik
Blokjes gekookt kalfsvlees en champignons
in een fijne aspik.
ca. 1.9 kilo



Pastete en Kookworst

Texaspastete
Pikante pastei met paprikamantel.
ca. 1.3 kilo

Reinert Bärchen-Wurst
Boterhamworst voor kinderen met een lachend berengezichtje.
2 x 0.8 kilo

Weinblatt-Käse-pastete
half-grove pastei met knoflook in jasje van schapenkaas.
ca. 1.3 kilo

Broccolipastete / Pfeffer
Frisse broccolipastei met een mantel van gekneusde pepers.
ca. 1.3 kilo

Bierwurst
Westfaalse bierworst in darm.
Kenmerkend kogelmodel.
ca. 1.6 kilo

Pfefferbauch
Buikrollade met groene peper, pikant van smaak.
Blokmodel.
ca. 2.1 kilo



Zwarthoofd 2 
4878 AL Etten-leur 
T: 076 50 43 000 
F: 076 50 43 025
bestellingen@vavdivers.nl

De Hooge Krocht 100 
2201 EZ Noordwijk 
T: 071 40 20 101 
F: 071 40 22 014
verkoop@vdbdivers.nl

De Grens 28 
6598 DL Heijen 
T: 0485 51 83 88 
F: 0485 51 86 38
info@artsdivers.nl

Arts diversVAV divers VDB divers

Fouten en wijzigingen voorbehouden.

www.vavgroep.nl


