Scoor bij uw klanten met onze
onweerstaanbare WK-specials!

WK-ACTIE

DOE MEE MET
ONZE WK-ACTIE

EN WIN EEN LUXE
LEDEREN
SCHORT
ter waarde van 76 euro
Zet het WK op uw menu!
Van 14 juni tot en met 15 juli loopt het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Ook veel van uw
klanten zijn in de ban van het grootste voetbalfeest
ter wereld! Laat ze daarom meegenieten van de
voetbalsfeer met de WK-specials van Q-food.
Zet ook aan tafel het WK op de menu. Tijdens de vier
WK-weken kunt u bestellen uit onze WK-selectie.
Een hoogwaardig topaanbod, helemaal op maat
van de horeca-ondernemer.

Elke week heeft u keuze uit een aperohapje, vier
vleesproducten en één vegetarisch product. Keuze te
over om iedereen gelukkig te maken, ook de partners
van de dames en heren die niet voetbal-minded zijn.
De WK-specials van Q-food zijn een ideale kennismaking met ons brede assortiment. Q-food is een
voedingspecialist met ambachtelijke roots die het
verschil maakt met premiumkwaliteit. Van exclu
sieve carpaccio over onglet tot Ierse ribeye.
En met veggietoppers als tortilla paprika-ui, quiche
provençale en veggie lasagna is er voor elk wat wils.
Scoren doet u!

Prachtige lederen schort

Deze prachtige lederen schort van het Authentic label is van alle markten thuis.
Hij staat u goed in een foodtruck, maar ook achter de bar of in de keuken. Met de hand gemaakt in
Nederland uit het beste kwaliteitsleder, met verstelbare tailleriem en nekband. One size fits all!
IEDEREEN DIE UIT DE WK-SELECTIE VOOR 2500 EURO BESTELT,
ONTVANGT DEZE GEWELDIGE SCHORT. Slechts één schort per klant.

De spanning stijgt. Uit de tribunes
klinken de supporterskoren steeds
luider. Eerst wordt het muntstuk
opgegooid om de terreinhelften toe te
wijzen. En dan op het fluitsignaal van
de scheidsrechter: de kick-off! Of de
aftrap, voor tweemaal drie kwartier
strategie en actie ...

Ook Q-food trapt zijn WK-actie
in gang. Kies één of meerdere
producten op de pagina hiernaast
en scoor bij uw klanten met deze
WK-specials!

KICK-OFF

WEEK1

DONDERDAG 14 JUNI > WOENSDAG 20 JUNI

Koop minimaal 1 artikel en WIN! Meer mag natuurlijk ook ;-).

1. Picanha (Ierland)
2. Rumsteak Stroganoff
3. Carpaccio
4. Lamskoteletten
5. GROENTEnWORST
Aperotip / Chimay worst gekookt
Niks beter bij het aperitief dan een lekker hartig
schijfje worst, zeker als die van Chimay komt!
Kwaliteit van bij ons, van puur Belgisch vlees,
streekgebonden en gewoon onweerstaanbaar.

Carpaccio VIP van rund
Delicaat rauw rundsvlees in een lichte marinade
van olijfolie en kruiden: een lichte delicatesse die
een massa energie geeft. Ideaal voor wie wil eten als
een topvoetballer (maar gewoon genieten mag ook)!

Picanha Tara Meats (Ierland)
Picanha of staartstuk van rund is nog te weinig bekend want overheerlijk! Dit vlees zal alle liefhebbers
van echt natuurlijk rundsvlees overtuigen. Een fijn
vetlaagje rond de picanha houdt het vlees zacht en
sappig. Voor de kenners!

Lam kotelet enkel kort DV
Lam is licht en toch heerlijk intens van smaak.
Hier kunt u alle kanten mee op, van klassieke
Franse keuken tot mediterrane of Oosterse fusion.
Topkwaliteit uit Nieuw-Zeeland, voor een heerlijk
voetbalfeest.

Rumsteak Super
Een klassieker als de rumsteak stroganoff - met
frietjes, bakaardappelen of kroketten - mag op geen
enkel feestmenu ontbreken! Dit Russische recept
werd door Russische migranten over de hele wereld
verspreid. Perfect voor een WK in Rusland!

Worst groenten
Lekker en veggie: een worstje gemaakt van groenten! Knapperig langs buiten en tegelijk hartig.
Prima combineerbaar met frietjes en sla.

Voor uw bestellingen
Zie bijgevoegd bestelformulier.

Tiki-taka komt van het Spaanse tiquitaca (tik en tak en tik en ...) en staat
voor een spelstijl van korte passen
en veel bewegingen met behoud
van balbezit. De stijl werd beroemd
bij Barcelona onder Johan Cruijff,
evolueerde onder trainer Guardiola
en werd verder vervolmaakt in de
Spaanse nationale ploeg.

Ook als horecaondernemer kunt
u voor afwisseling zorgen terwijl
u toch alles perfect onder controle
heeft. Dat maakt Q-food des te
gemakkelijker voor u, met perfecte
portioneringen, maar ook met
technische delen die u alle
vrijheid geven.

TIKI-TAKA

WEEK2

DONDERDAG 21 JUNI > WOENSDAG 27 JUNI

Koop minimaal 1 artikel en WIN! Meer mag natuurlijk ook ;-).

1. Vitello tonnato (kalf)
2. Lamssteak
3. Fingerbone
4. Onglet
5. TORTILLA PAPRIKA-UI
Aperotip / Chimay bierpaté

Een onweerstaanbare, hartige vleespastei met het
aroma van het beroemde Chimay bier. Een eerlijk
en overheerlijk product van bij ons, uitsluitend gemaakt van hoogwaardig, kwalitatief vlees.
Kalf filet d’anvers BWB / Vitello tonnato
Wie kent ‘m niet, deze klassieker uit de Italiaanse
keuken? Een perfecte opener voor een feestelijk
maal of gewoon als hoofdgerecht. Met heerlijk blank
kalfsvlees en een intense saus op basis van tonijn en
ansjovis is dit een van de interessantste smaakcombinaties denkbaar.
Lamssteak
Lam geeft u als chef alle vrijheid. Met aardappelgratin, rijst of koeskoes? Het past allemaal perfect bij
ons fijne, zachte lamsvlees. Tip: legt het op de grill
en verwen uw gasten met een WK-barbecue!

Fingerbone Tara Meats
Ons Ierse fingerbone rundsvlees is afkomstig van
topkwaliteit Limousin-Charolais, een ras dat volledig natuurlijk opgroeit op de uitgestrekte Ierse
weilanden. Superzacht en smaakvol, handig gekuist
aan het been.
Onglet BWB
Vleeskenners aan tafel? Met onze onglet (kraaibiefstuk) van Belgisch witblauw serveert u ze een heel
bijzonder stukje. Een delicatesse die het heel goed
doet in een klassieke Franse bereiding met sjalotjes
en waterkers.
Tortilla Paprika ui
Een aardappeltortilla met stukjes paprika en
gekaramelliseerde ui is een stukje Spanje op je bord.
En dat past bij een WK waarin Spanje traditioneel
een topfavoriet is. Ook echt wel top op het bord,
laat uw gasten genieten!

Voor uw bestellingen
Zie bijgevoegd bestelformulier.

Hat-trick is een term die overgenomen werd
uit de cricketsport. In cricket betekent het dat
je drie wickets scoort met drie opeenvolgende
ballen, wat buitengewoon is. In voetbal
gebruiken we de term als één speler in één
wedstrijd driemaal scoort. Soms worden
daar nog voorwaarden aan toegevoegd, zoals
driemaal scoren in één helft enzovoorts.
Ook buiten de sport maakt de term opgang
wanneer iemand driemaal een sterke
prestatie na elkaar neerzet. Met Q-food
scoort u zelfs vijfmaal deze week als u
uit onze WK-specials shopt! Doen!

HAT-TRICK

WEEK3

DONDERDAG 28 JUNI > WOENSDAG 4 JULI

Koop minimaal 1 artikel en WIN! Meer mag natuurlijk ook ;-).

1. spareribs
2. Ierse steak Kleinhoofd
3. Bavette
4. suprème van kip
5. Quiche provençale
Aperotip / Rilette varken

Een smeuïge rillette is een smaakbommetje waar
je simpelweg niet aan kan weerstaan. Onze rillette
is gemaakt van puur natuur varkensvlees van de
beste kwaliteit. Een onovertroffen hapje.
Spareribs geheel DV
Spareribs ‘natuur’, zo eenvoudig, zo lekker! Ideaal
op de grill en iedereen slaat aan het smullen. Heerlijk ongedwongen eten, wedden dat heel veel van uw
gasten dat de max vinden?
Ierse steak kleinhoofd
Het kleinhoofd of de dikke lende is afkomstig uit
het achterkwartier van het rund. Het Ierse rundsvlees dat wij verdelen is van de allerbeste kwaliteit.
Voor al uw klanten die van een echte goede biefstuk
houden. U zult ze blij maken!

Bavette aloyau
Nog een stukje vergeten vlees, maar niet bij Q-food!
Dit magere vlees met een lange draad is verrassend
zacht en kan ook op de grill. Dikwijls voor tartaar
gebruikt, maar verras uw klanten met een écht
smakelijk stukje rund.
Kip suprème
Een mooie kipfilet, daar houdt iedereen van!
Laat het niet op uw WK-menu ontbreken.
Licht en toch vol proteïne, en heel veelzijdig
inzetbaar in uw keuken!
Quiche provençale
Een smakelijke quiche is ideaal om gasten te verwennen die veggie willen eten of die op zoek zijn
naar een lichtere hap. Lekker vullend maar toch
licht, een klassieker voor jong en oud!

Voor uw bestellingen
Zie bijgevoegd bestelformulier.

Een inswinger is een bal die met effect,
met een draaiing om zijn as, in het veld
wordt gebracht zodat hij met een curve
richting doel beweegt. Inswingers mikken
veelal op de hoofdhoogte, zodat een goede
kop de bal in het doel kan doen belanden.
Door de draaiing kan de bal natuurlijk ook
afwijken richting keeper, die de bal dan
makkelijker kan grijpen of wegstoten.

Laat het ook in uw zaak swingen voor deze
slotweek van het WK en zijn finale.
Ga voor lekkere klassiekers en
specialiteiten op uw menu om dit WK
in schoonheid af te sluiten!

WEEK4

DONDERDAG 5 JULI > ZONDAG 15 JULI

Koop minimaal 1 artikel en WIN! Meer mag natuurlijk ook ;-).

INSWINGER

1. Ierse Ribeye
2. Américain tartaar vlees
3. filet van eend
4. burger rund Premium
5. Veggie lasagne
Aperotip / Rosette de Lyon

De Rosette de Lyon is met recht en rede een van
de bekendste worsten uit culinair paradijs Lyon.
Serveer in stevige plakjes of blokjes bij het aperitief,
eventueel in combinatie met olijven en een slaatje.
Succes gegarandeerd!
Entrecôte Ierland
De Ierse ribeye is een stevige biefstuk, gemarmerd
met vet. Hij geldt als een van de lekkerste stukken
van een rund. U maakt er elke vleesliefhebber gelukkig mee! Dit mooie stuk doet het ook zeer goed op de
barbecue. Om te scoren in deze laatste WK-week!
Américain vlees Tara Meats
Rauw rundsvlees is een van die klassiekers die u
gewoon op de kaart moet hebben. Waarom maakt
u er geen WK-receptje voor? Met een extra pikant
Rode-Duivelssausje? Met deze kwaliteit van Q-food
kunt u alvast alle kanten op!

Eend filet extra
Een eendeborst is edel vlees en dat proef je.
Voor kenners die van fijn gevogelte houden.
Dit sappige stukje doet het bovendien ook goed
op de grill! Gun fijnproevers deze ultieme finale.
Burger rund premium
Simpele genoegens verdienen alle respect. Zoals
een lekkere burger, bijvoorbeeld met braadpatatjes
of frietjes. En uiteraard een lekker slaatje. Mogelijk
zal de combinatie met een koel biertje uw klanten
helemaal voorbereiden op een superspannende
WK-finale!
Veggie lasagne
Klanten met veggievoorkeur? Laat ze kennismaken
met onze lekkere lasagne, dampend uit de oven.
Heerlijk met een fris rood wijntje en lekker vullend.
Perfect bij een avondje in voetbalsfeer!

Voor uw bestellingen
Zie bijgevoegd bestelformulier.

Q-food, het allerbeste van de vakman
Q-food is een Belgisch voedingsbedrijf met een passie
voor kwaliteitsvlees en voeding. In de horecawereld
staan we bekend voor de unieke kwaliteit die we
leveren. Kwaliteit waarmee chef-koks hun klanten
laten genieten. En waarmee u proeft dat vakmanschap
van kwekers en telers zo veel meer biedt,
tegen de stroom van de massaproductie in.
Onze keuze voor regionale specialiteiten uit de hele
wereld, lokaal vakmanschap en onze eigen terroir
is uw garantie voor het beste van het beste.

