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Hollandse runder 
kogelbiefstuk 
Per kilo voor: 
 16,95

Roseval partjes
Per kilo voor: 
 2,95

Petit pain 
premium plus wit 
90 x 55 gram

15,00
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Wrap bieten                                                      
10 stuks

 

2,50 

Art. nr. 5021503

Diepvries

AGF

Roseval partjes 

Per kilo voor:  

2,95 

Art. nr. 3001087

Boule naturel 
40 x 120 gram

 

10,75 

Art. nr. 5021901  

Mesclune sla  
ready to eat 
Schaal 125 gram 

Petit pain premium 
plus wit 
90 x 55 gram

 

15,00 

Hawaii kool salade

Per kilo voor:  

3,25 

Art. nr. 3006337

LET OP: DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN 1 SEPTEMBER T/M 14 SEPTEMBER 2022

Art. nr. 5021503  

Kipfilet colbert, 
gegaard 
± 100 gram per stuk   

Per kilo voor:  

20,65 

Art. nr. 30092448

Wild & Gevogelte

Vis

Kibbeling MSC 
gebakken   
 

Per kilo voor:  

10,80 

Art. nr. 71426110 

Varkenhaas 
pancettarol, 
gegaard 
± 400 gram per stuk

Per kilo voor:  

23,70

Art. nr. 30930112

Lekkerbek MSC  
gebakken 
± 100 gram per stuk

 

1,28 

Art. nr. 71436190 

W&G Vega gehakt 
naturel  

Per kilo voor:  

13,25 

Art. nr. 30945360

Zalmfilet vers 
midportie H3

Per kilo voor:  

31,86 

Art. nr. 71167180 Art. nr. 3004016

 

1,29 



4  |  Multifood voor verse en pure producten

Vergeer gouda 
kaasblokjes  
Bak van 500 gram    

 

6,95

Art. nr. 20020702

Zuivel

Vlees & vleeswaren

Hollandse runder 
kogelbiefstuk 
180 gram

Per kilo voor:  

16,95 

Art. nr. 66103510 

Verse volle melk 
van Holland Jersey  
Doos van 6 x 1 liter  

  

8,95 

Art. nr. 20843601

Varkens filet (heel) 
1 kilo

Per kilo voor:  

8,95 

Art. nr. 66302070

Friesche Vlag 
Opschuimmelk 
Profesional 
Tray van 12 x 1 liter

  

13,95 

Art. nr. 20000030

Dv.NZ lams 
Frenched racks 
2 x 450 gram

Per kilo voor:  

37,50 

Art. nr. 66804145

Sinds 1 augustus ben ik in dienst gekomen om het 
stokje over te nemen van Ellen de Boer als directeur 
van Multifood.

Ik ben getrouwd, we hebben 2 dochters van 5 en 8  
en wonen in Lisse, in de bollenstreek.

In 1999 is mijn passie voor Foodservice ontstaan bij 
een bekende groothandel en ben in de loop der jaren 
werkzaam geweest voor groothandels en productie-
bedrijven in dit segment.

In deze tijd heb ik Multifood leren kennen als geduchte 
concurrent, maar ook in mijn rol als toeleverancier, 
waar ik vooral in de afgelopen jaren een mooie band 
en samenwerking opgebouwd heb met het hechte 
team van Multifood.

Waarom ik ervoor gekozen heb bij Multifood te 
werken is omdat Multifood staat voor een hele hoge 
kwaliteit, servicegraad en een persoonlijke benadering. 
Onze partners zijn veelal lokale familiebedrijven 
waarmee wij er samen voor zorgen dat het u aan 
niets ontbreekt.

Natuurlijk wil ik ook Ellen de Boer bedanken die er 
alles aan heeft gedaan om de overdracht zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Ik ben erg dankbaar voor 
de afgelopen maand die we hebben samengewerkt, 
maar ook wat zij voor Multifood heeft betekent de 
afgelopen jaren, waardoor ik hiermee verder kan 
bouwen aan de toekomst.

De komende maand kom ik graag in contact met u 
om nader kennis te maken en hoor ik graag van uw 
ervaring met Multifood!

Even voorstellen… Linda Kayan- van den Broek

Ellen de Boer         Linda Kayan- van den Broek


