
                                                                

                Producten voor op de BBQ! 

                            

 

  

 

 

 

 

Met de goede weersvoorspellingen van komend weekend kunnen de 
BBQ's alvast klaargezet en aangestoken worden!   En er kan vaak 
meer met groenten en fruit op de BBQ dan men verwacht. 

 

 

 

    Uitgelicht  

 

 

Bol courgette 

Door de vorm van de 

bol courgette kun je 

mooie ronde schijven 

snijden. De ideale 

courgette voor op de 

BBQ dus! 

 

Fruitspies 

Heerlijk vers fruit op 

een spies, bijvoorbeeld 

voor bij een grote BBQ. 

Deze spiezen worden 

op bestelling gemaakt. 

 

Groentespies 

Onze verse kant-en-

klare groentespiezen 

zijn ideaal voor op de 

BBQ. Op bestelling 

gemaakt met verse 

groenten. 

 

 

 

 

Verpakt per stuk 

Artikelnummer: 

115178 

 
 

Verpakt per stuk 

Artikelnummer: 

166012  

 
 

Per stuk 

Artikelnummer: 

106174 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Little gem 

Deze klein gekropte sla 

heeft gekrulde blaadjes 

en is erg smaakvol. Met 

een klein beetje olie is 

Little gem erg geschikt 

om te BBQen op de kant 

van z'n nerf. Kort 

bereiden om het verlies 

van de sappen tegen te 

gaan. 

 

Zoete aardappels 

Zoete aardappel is een 

groente met een zoete en 

kruidige smaak. Goed 

voorgegaarde zoete 

aardappels kunnen, met 

olie ingestreken, kort 

gegrild worden op de 

BBQ. Tip: combineer met 

crème fraîche. 

 

Portobello's 

Deze open en grote 

champignon is erg 

geschikt om te vullen. 

Heeft een kastanjebruine 

hoed en een korte steel. 

Deze champignon 

versterkt de smaak van 

andere ingrediënten op 

natuurlijke wijze. 

 

 

 

    Verpakt per 4 stuks 

    Artikelnummer: 100082  

 

Verpakt p er 1 kilogram 

Artikelnummer: 100279  

 
 

Verpakt per 500 gram 

Artikelnummer: 100387  

 Seizoensinformatie 

 

 

 

Quickly 

Quickly is overgestapt op een nieuwe oogst aardappelen van Hollandse bodem. Het 

merk en de kwaliteit van de producten blijft hetzelfde. Het kan echter wel zo zijn dat 

deze nieuwe oogst aardappels iets lichter afbakt. Houdt er dus rekening mee dat dit 

invloed kan hebben op de afbak- en kooktijd. De eerste dagen worden deze nieuwe 

oogsten voorzien van een etiket met de tekst 'Nieuwe oogst'. 

Specialties 

Van onze specialties teler is er een nieuwe oogst witte zilveruien binnengekomen. 

Fruit 

We hebben de beschikking over een nieuwe oogste witte druiven zonder pit. Deze 

druiven komen van Griekse bodem en zijn te verkrijgen op artikelnummer 100723. 

Groenten 

Er is een nieuwe oogst flespompoenen binnengekomen uit Portugal. 

Exoten 

De komende weken zijn Nashi peren niet leverbaar. Het is wachten op een nieuwe 

oogst. 

Eetbare bloemen 

Het aanbod van paarse en gele viooltjes van Hollandse bodem wordt steeds schaarser. 

Het seizoen van de viooltjes uit Israël start echter pas in oktober. 

 

                                                                                                               

 



 

 

Seizoensinformatie   

 

Kruiden 

Op dit moment is dragon beperkt leverbaar. Het is de verwachting dat het aanbod de 

komende weken beperkt blijft. 

Paddenstoelen 

Cantharelle girolles komen uit Bulgarije. 

Fijne girolles komen uit Bulgarije. 

Cepes gehalveerd komen uit Roemenië. 

Verse truffels komen uit Bulgarije en Italië.        

Koppert Cress 

Baby Clover Cress en Pepquiño zijn komende week niet leverbaar. Daarnaast zijn Basil 

Cress, Honny Cress, Oyster Leaves en Sisho Leaves Green beperkt leverbaar. 

 

 

                                    

Verse zomerse fruitsalade mag eigenlijk niet ontbreken bij een BBQ!    

                                                                                                                                         

 

Kijk verder op onze website :     www.schulzrijnvaart.nl  

 

  info@schulzrijnvaart.nl  

 

http://www.schulzrijnvaart.nl/
mailto:info@schulzrijnvaart.nl

