Altijd troef
met onze geweldige WK-specials!

WK-ACTIE

DOE MEE
MET ONZE WK-ACTIE

EN SPEEL
UW TROEVEN UIT
Win vijf boeken kaarten
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 WKspecials 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 grootkeuken. Elke week heeft u keuze uit vier
vleesproducten en één vegetarisch artikel.
De WK-specials van Q-food zijn een ideale kennis
making met ons brede assortiment. Q-food is een
voedingspecialist met ambachtelijke roots die het
verschil maakt met premiumkwaliteit. Van lekkere
merguez over stoofvlees tot kipburger. En met
veggietoppers als oesterzwamkroket, rodebiet
burger en groentenwraps is er voor elk wat wils.
SCOREN DOET U!

Win gratis Q-food speelkaarten
Koop minimaal één artikel per week en
in totaal zes artikelen, en u krijgt van ons
vijf boeken kaarten cadeau!
Opgelet, deze sportieve extra geldt maar
zolang de voorraad strekt. Op is op.

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

Bestel enkele WK-artikelen en WIN speelkaarten!

1. Blinde vink
2. Brochette kalkoen
3. Gyros (varken)
4. Stoofvlees
5. Rodebietburger
Vink VR gekruid
Blinde vink (of zegt u ‘vogel zonder kop’?) van
Q-food is gemaakt van topkwaliteit gehakt en rosbief.
Heerlijk in combinatie met bijvoorbeeld tomaten- of
champignonsaus. Stevige kost voor een stevig
wereldkampioenschap!

Stoofvlees catering
Wij geloven dat goed stoofvlees een kunst is. En dat
proeven uw tafelgasten. Vlees van fijne kwaliteit uit
eigen streek, perfect gegaard in een intens smaakvolle saus. Ook aanbevolen voor een ongedwongen,
gezellige feestkeuken die de stemming erin brengt!

Spies kalkoen
Een klassieker als een kalkoenbrochette geeft u
alle vrijheid. Met aardappelpuree of frietjes en een
groentenkrans maakt u dit net zo praktisch of feestelijk als u wilt

Rodebietburger
Lekker en veggie: de aardse, volle smaak van rode
biet met kruiderij doet het prima in combinatie
met een friszurige saus. Prima combineerbaar met
frietjes en sla.

Gyros varken
Lekker gekruide Griekse gyros van varkensvlees:
daar is iedereen dol op! Tasty mediterrane keuken
van gegrild vlees op de wijze van döner kebab.
Interessant om met groentenrijst, een yoghurtsausje
en sla te serveren.

Voor uw bestellingen

Bestel online via uw login en paswoord. Samen
met deze brochure krijgt u een bestelformulier waar
u alle artikelnummers en info op terugvindt. Heeft u
nog geen login en paswoord? Contacteer ons via uw
contactpersoon en wij helpen u met uw bestelling.
Voor meer info: contacteer marketing@q-food.be.

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 in de grootkeuken 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

Bestel enkele WK-artikelen en WIN speelkaarten!

1. Merguez (varken-rund)
2. Spies rund rancho gemarineerd
3. Varkensmignonette
4. Kippenburger
5. Groentenmix wrap
Merguez VR
Een pittig worstje van varkensvlees met een lekker
pikant aroma: heerlijk bij koeskoes, rijst en aardappelbereidingen. Geef een exotische toets aan uw
menu met deze WK-special!

Burger kip gekruid
Ideaal in elk menu: een sappige kippenburger vol
proteïne met een zalig krokant korstje. Smullen
voor uw gasten en ideaal geportioneerd voor grote
groepen!

Spies rund rancho
Mooie stukken gemarineerd rundsvlees, lekker
zacht en doortrokken van smaak. Ook ideaal bij een
zomerse aardappelsalade met een krokant slaatje,
tomaat en een stukje brood. Een klassieker die alle
vleesliefhebbers blij maakt.

Wraps groenten mixed
Een wrap is lekker hip en handig om te presenteren. Boordevol fijn gesneden groenten die perfect
op elkaar zijn afgestemd qua textuur. Pittig en goed
vullend. Hiermee maakt u iedereen blij die een
smakelijk, volwaardig veggie alternatief wenst!

Varkensmignonette
Een mager stukje natuurlijk varkensvlees van
topkwaliteit, heerlijk in de pan maar ook in de oven.
Serveer dit zomers met een slaatje waarin ook stukjes appel zijn verwerkt. Een perfecte combinatie met
braadaardappelen of frietjes.

Voor uw bestellingen

Bestel online via uw login en paswoord. Samen
met deze brochure krijgt u een bestelformulier waar
u alle artikelnummers en info op terugvindt. Heeft u
nog geen login en paswoord? Contacteer ons via uw
contactpersoon en wij helpen u met uw bestelling.
Voor meer info: contacteer marketing@q-food.be.

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 als u genoeg uit
onze WK-specials shopt! Doen!

HAT-TRICK

WEEK3
DONDERDAG 28 JUNI > WOENSDAG 4 JULI

Bestel enkele WK-artikelen en WIN speelkaarten!

1. Lamsburger
2. Varkensbrochette
3. Schnitzel
4. Cordon blue (varken)
5. Oesterzwamkroket
Burger lam gekruid
Gewoon maar een burger ...? Neen hoor, met een
lamsburger zet u een feestelijk stukje vlees van
topkwaliteit op het menu. Q-food gecertificeerd lamsvlees komt van duurzame telers uit Nieuw-Zeeland
en Ierland. Verwen uw gasten met deze WK-special!

Cordon bleu varken
Kaas, ham, een fijngesneden varkenslapje paneren
en het wordt even feest op het bord van uw gasten.
Zeker als u er nog waterkers en een toefje peterselie bij serveert. Laat deze cordon blue niet op uw
WK-menu ontbreken!

Spies varken
Met een lekkere varkensbrochette doet u jong en
oud watertanden. Heerlijk met aardappelen, rijst of
een pastasalade. Combineert met alle groenten en
groene salades. Zo is het elke dag een beetje feest!

Oesterzwamkroketten
Proteïnerijk en toch licht? Een kroket van lokaal gekweekte oesterzwammen heeft het allemaal. Ideaal
om te eten en te presteren als een topvoetballer maar gewoon lekker van het WK genieten mag ook!

Weense schnitzel
Oostenrijk is misschien geen voetballand, maar
zijn lekkere vleesrecepten gaan de wereld rond.
De schnitzel is een heel fijn varkenslapje, deskundig
gekruid en gepaneerd en dan perfect afgebakken.
Een klassieker voor de voetbalfinale!

Voor uw bestellingen

Bestel online via uw login en paswoord. Samen
met deze brochure krijgt u een bestelformulier waar
u alle artikelnummers en info op terugvindt. Heeft u
nog geen login en paswoord? Contacteer ons via uw
contactpersoon en wij helpen u met uw bestelling.
Voor meer info: contacteer marketing@q-food.be.

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!

INSWINGER

WEEK4
DONDERDAG 5 JULI > VRIJDAG 13 JULI

Bestel enkele WK-artikelen en WIN speelkaarten!

1. Worst op oude wijze
2. Spies kip
3. Biefstuk
4. Kalfsblanket
5. Quiche groenten-soja
Worst VR oude wijze
Zeg niet zomaar worst tegen deze klassieker op
‘oude wijze’. Het gebruikte gehakt, streekeigen
varkensvlees en rund van topkwaliteit, is net wat
grover gemalen en de kruiderij maakt deze
worst uniek. Ook overheerlijk op de barbecue.
Om te scoren in deze laatste WK-week!
Spies kip
Mooie, zachte stukjes kip op een spies, frietjes, sla en
groentenkrans ... Wedden dat uw gasten een tweede
portie vragen? Met kip kunt u alle kanten op. Ook
voor sporters die graag licht eten, in combinatie met
groenten en een afgemeten portie koolhydraten.
Biefstuk
Simpele genoegens verdienen alle respect. Zoals een
eerlijke biefstuk 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!

Kalfsblanket catering
Mals vlees, gehaktballetjes en champignons: ze zijn
voor elkaar gemaakt in onze zalige kalfsfricassee.
Een handig gerecht voor grote groepen dat u in tal
van combinaties kunt serveren.
Quiche groenten-soja
Klaar voor de veggie finale? Laat uw gasten kennismaken met onze lekkere quiche met groenten en
soja. Heerlijk met een fris wijntje en lekker vullend.
Perfect bij een avondje in voetbalsfeer!

Voor uw bestellingen

Bestel online via uw login en paswoord. Samen
met deze brochure krijgt u een bestelformulier waar
u alle artikelnummers en info op terugvindt. Heeft u
nog geen login en paswoord? Contacteer ons via uw
contactpersoon en wij helpen u met uw bestelling.
Voor meer info: contacteer marketing@q-food.be.

Q-food, het allerbeste van de vakman
Q-food is een Belgisch voedingsbedrijf met een passie
voor kwaliteitsvlees en voeding. In de voedingswereld
staan we bekend voor de excellente kwaliteit die
we leveren. Helemaal op maat van de grootkeuken,
hygiënisch, gezond en smaakvol.
Met de kwaliteitsvolle producten van Q-food verzekert
u zich van optimale verwerking en doorstroming
in uw keuken en tevreden gezichten aan tafel.
Werk met kwaliteit, werk met Q-food.

