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De Dahlhoff Feinkost GmbH
Dahlhoff Feinkost GmbH is een middelgroot, onafhankelijk familiebedrijf. Onze
hoofdvestiging bevind zich in Haltern am See in Westfalen, ongeveer 40km ten zuiden
van de stad Munster. Sinds 1987 produceren wij fijnkost zonder conserveringsmiddelen
van hoogwaardig niveau. Wij bereiden onze produkten op ambachtelijke wijze, van
hand. Alleen hierdoor kan onze hoge produktkwaliteit gegarandeerd worden. Kwaliteit,
zorgvuldigheid en liefde voor het produkt zijn onze kernwaarden. Wij produceren al
onze produkten in onze eigen vestigingen, met voornamelijk regionale grondstoffen.
Hierdoor kunnen wij u de beste kwaliteit bieden tegen de meest faire prijs.
Dagelijks produceren wij aan de hand van onze opdrachten. Al onze bedrijven werken
volgens de hoogst mogelijke produktiestandaarden. Ons gehele bedrijf voldoet aan het
hoogste kwalificatieniveau van de internationale foodstandaard IFS.
Onze visprodukten worden in ons eigen bedrijf in
Cuxhaven geproduceerd, waarmee de dagelijkse
aanvoer van verse vis gewaarborgd is.
Het overgrote gedeelte van onze visprodukten
zijn MSC gecertificeerd MSC-C-51846.
In onze vestiging in Haltern worden onze rauwkostslades, antipasti, dips, dressings en
mayonaises vervaardigd. En in onze vestiging in Odelzhausen in Beieren worden onze
aardappelsalades en andere specialitieten vervaardigd. We streven ernaar zo veel
mogelijk grondstoffen regionaal te betrekken. Zo komen de aardappelen voor onze
salades allemaal uit de regio Oberbayern. Wij hebben onze eigen logistiek, waardoor we
zorgvuldigheid en punctualiteit kunnen waarborgen.
De hoge kwaliteit van onze grondstoffen, gecontrolleerde ambachtelijke vervaardiging en
een punctuele, snelle belvering zijn de basis voor onze Dahlhoff vers garantie.
Graag zie wij uw ondersteuning tegenmoet, besteld u a.u.b. op tijd, voor 12 uur.
Met vriendelijke groet,
Uw Dahlhoff vers team
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Fijne salades
Aardappelsalades
Aardappelsalade
Aardappelen, augurken, eieren, mayonaise

Salade van in de schil
gekookte aardappelen
Handgeschilde aardappelen, eieren, komkommer, ui, mayonaise

Aardappelsalade met spek
Aardappelen, rookspek, ui, azijn, plantaardige olie

Frankfurter aardappelsalade
Aardappelen, ui, bieslook, azijn, plantaardige olie

Tessiner aardappelsalade
Aardappelen, paprika, prei, tomaten, appel, kruiden, yoghurt

Aardappelsalade
“Bad Tölzer wijze”
Aardappelen, azijn, plantaardige olie, bieslook

Originele Beierse
aardappelsalade
Aardappelen, azijn, plantaardige olie

Originele Beierse aardappelsalade
met komkommer
Aardappelen, komkommer, azijn, plantaardige olie

Odelzhausener aardappelsalade
Aardappelen, azijn, plantaardige olie

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

507
107

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

537
137

1 x 5 kg
1 x 1 kg

10 dagen

527
127

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

549
149

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

523
123

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

12503
12103

1 x 5 kg
1 x 1 kg

10 dagen

801205
801201

1 x 5 kg
1 x 1 kg

10 dagen

12510*
12110*

1 x 5 kg*
1 x 1 kg*

10 dagen

801010*

1 x 5 kg*

10 dagen

* In Nederland graag 3 werkdagen van te voren bestellen.

Aardappelsalade met spek

Tessiner aardappelsalade

Salade van in de schil
gekookte aardappelen

Aardappelsalade “Bad Tölzer wijze”
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Kwaliteitsgarantie
Het Beierse waarborgsysteem voor kwaliteit en oorsprong “Geprüfte
Qualität Bayern” staat voor regionale oorsprong en aanvullende
controles.
Alle producten die aangeduid zijn met dit teken vallen onder deze
controle en worden gemaakt van Beierse aardappelen in ons bedrijf in
Beieren.

Aardappelsalades met conserveermiddelen
“Rheinischer”
aardappelsalade
Aardappelen, augurken, eieren, mayonaise

Beierse aardappelsalade
Aardappelen, azijn, plantaardige olie

Aardappelsalade “Tegernsee”
Aardappelen, azijn, plantaardige olie, bieslook

Schwäbische
aardappelsalade
Aardappelen, azijn, plantaardige olie, ui, groentebouillon

Grill-aardappelsalade
Aardappelen, bieslook, augurk, mayonaise, marinade

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

12508

1 x 5 kg

21 dagen

801105

1 x 5 kg

21 dagen

12507

1 x 5 kg

21 dagen

12501
12101

1 x 5 kg
1 x 1 kg

21 dagen

12512
12112

1 x 5 kg
1 x 1 kg

16 dagen
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Fijne salades
Koolsalades
Koolsalade
Witte kool, paprika, uien, heldere dressing

Beierse koolsalade met spek
Witte kool, spek, karwij, heldere dressing

Rode kool-appelsalade
Rodekool, appel, uien, heldere dressing

NIEUW Rode kool-appelsalade puur
Rode kool-appelsalade puur

Koolsalade met room
Witte kool, ui, room

Partysalade
Witte kool, ananas, wortelen, yoghurt, room

Koolsalade naturel “Holsteiner wijze”
Witte kool, paprika, uien – zonder dressing

Pastasalades
Westfaalse pastasalade
Pasta, worstvlees, erwten, mayonaise

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

501
101

1 x 5 kg
1 x 1 kg

21 dagen

10504
10104

1 x 5 kg
1 x 1 kg

21 dagen

539
139

1 x 5 kg
1 x 1 kg

21 dagen

10508
10108

1 x 5 kg
1 x 700 g

21 Tage

506
106

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

505
105

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

10507
10107

1 x 5 kg
1 x 700 g

21 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

162

1 x 1 kg

12 dagen

110

1 x 1 kg

12 dagen

120

1 x 1 kg

10 dagen

Walliser pastasalade
Radiatori-pasta, champignons, worstvlees, komkommer,
paprika, erwten, mayonaise

Pasta “maritiem”
Groene tagliatelle, garnalen, tomaten, mayonaise

Partysalade

Pasta “maritiem”

Waldorfsalade

Griekse boerensalade
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Bonte salade met groente
De keuze van de juiste grondstoffen en leveranciers garandeert elk
jaar weer een betrouwbare, goede kwaliteit. Om deze reden werken
we al vele jaren samen met dezelfde producenten. Voor Dahlhoff geldt
de stelling dat aan kwaliteit ook een prijskaartje hangt. Genetisch
gemodificeerde producten en een wisselende kwaliteit worden door
ons niet getolereerd.
Ons succesrecept is de jarenlange samenwerking met regionale
aanbieders, die verse, natuurlijke grondstoffen leveren, die voldoen
aan onze hoge kwaliteitseisen.

Rauwkost- en
groentesalades
Farmersalade
Wortelen, selderij, prei, yoghurt

Broccolisalade
Broccoli, gekookte ham, appel, mais, paprika, room

Lentesalade
Gekookte ham, mais, ananas, selderij, prei, eieren, ui, room

Fijne komkommersalade
Komkommer, ui, yoghurt

Waldorfsalade
Selderij, appelen, ananas, walnoten, mandarijntjes, amandelen, room

Zigeunersalade
Paprika, witte kool, ui, kidneybonen, azijn, heldere dressing

Bonte Tuinsalade
Wortelen, witte kool, rode en groene paprika, azijn,
heldere dressing

Rettichsalade
Rettich, bieslook, room

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

122

1 x 1 kg

10 dagen

109

1 x 1 kg

10 dagen

129

1 x 1 kg

10 dagen

135

1 x 1 kg

10 dagen

118

1 x 1 kg

10 dagen

102

1 x 1 kg

18 dagen

589
189

1 x 5 kg
1 x 1 kg

21 dagen

111

1 x 1 kg

10 dagen

104

1 x 1 kg

12 dagen

119

1 x 1 kg

12 dagen

17100

1 x 1 kg

10 dagen

Fitnesssalade
Paprika, kidneybonen, witte bonen, mais, komkommer,
ui, blokjes witte kaas, heldere dressing

Herdersalade
Blokjes witte kaas, paprika, komkommer, ui, olijven
(zwart gemaakt), heldere dressing

Griekse boerensalade
Fetakaas, paprika, tomaten, komkommer, witte bonen,
zwarte Kalamata-olijven, heldere dressing
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Fijne salades
Paddenstoelensalade

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

134

1 x 1 kg

12 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

131

1 x 1 kg

12 dagen

138

1 x 1 kg

12 dagen

104

1 x 1 kg

12 dagen

119

1 x 1 kg

12 dagen

17100

1 x 1 kg

10 dagen

Paltser paddenstoelensalade
Champignons, stobbezwammetjes, selderijblokjes, bosui,
kruiden, heldere dressing

Salades met kaas en eieren
Zwitserse kaassalade
Zwitserse kaas, asperges, ananas, paprika

Eiersalade “Princess”
Eieren, kruiden, mayonaise

Fitness-salade
Paprika, kidneybonen, witte bonen, mais, komkommer,
ui, blokjes witte kaas, heldere dressing

Herdersalade
Blokjes witte kaas, paprika, komkommer, ui, olijven
(zwart gemaakt), heldere dressing

Griekse boerensalade
Fetakaas, paprika, tomaten, komkommer, witte bonen,
zwarte Kalamata-olijven, heldere dressing

Paltser paddenstoelensalade

Zwitserse kaassalade

Gevogeltesalade

Eiersalade “Princess”
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Vlees- en gevogeltesalades
)OHLVFKXQG*HÁJHO6DODWH
AlleenFleisch
de beste
grondstoffen
worden
gebruikt
voor Nur
de vleesen gute
geWer
wählt,
bekommt bei
uns auch
welches.
echte,
vogeltesalades van Dahlhoff. Producenten afkomstig uit het midden- en
5RKZDUHJHK|UWLQ'DKOKRII)OHLVFKXQG*HÁJHO6DODWH0LWWHOVWlQGLVFKH
kleinbedrijf, die aandie
dezediesem
eis voldoen,
leveren
hoogwaardige
kwaliteit
Erzeugerbetriebe,
Anspruch
gerecht
werden, liefern
uns
die elke slagerQualität,
zal overtuigen.
hochwertige
die auch den Metzger überzeugt.
Onzeim
salades
zijn rijkelijk
metsoll
vleesjuist
Was
Salat enthalten
ist,gevuld
darf und
man en
beigevogelte,
uns auch altijd
erkennen.
geportioneerd.
Deshalb
sind unsere Fleischstücke appetitlich groß und in entsprechender
Menge vorhanden. Somit bewahren wir den eigenständigen Geschmack
des Produktes und erfüllen die Erwartungen unserer und Ihrer Kunden.

Vleessalades
Fleisch-Salate
Fijne vleessalade
Delikatess
Fleisch-Salat
worstvlees per kg
kg,
450 g Fleischbrät
komkommer,
mayonaise,
specerijen
Gurken,
Mayonnaise,
Gewürze

Artikel-Nr.

Artikelnr.
Abpackung

VerpakkingsPreis
in EUR
pergrootte
Packung

Houdbaarheid
Haltbarkeit

508
108

1 x508
5 kg
1 x108
1 kg

126,45
x 5 kg
1 x5,50
1 kg

12
12dagen
Tage

115

1 x115
1 kg

1 x7,45
1 kg

12
12dagen
Tage

Artikel-Nr.

Abpackung

Preis in EUR
per Packung

1 x 1 kg

12 dagen

15106

1 x 1 kg

18 dagen

1 x 1 kg

8,65

12 Tage

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

8,40

12 Tage

Ossenwangsalade
Ochsenmaul-Salat
600 g fijn gesneden ossenwangvlees,
JIHLQJHVFKQLWWHQHV2FKVHQPDXOÁHLVFK
ui, Madeira, heldere dressing
=ZLHEHOQ0DGHLUDNODUHV'UHVVLQJ

Beierse worstsalade
Worst van varkensvlees op Regensburger wijze, cornichons,
rode ui, azijn, olie

*HÁJHO6DODWH

Worstsalade “Tiroler wijze”
Hartig worstvlees en kaasstiften
*HÁJHO6DODW
in een hartige azijn-oliedressing
J]DUWHV*HÁJHOÁHLVFK
Ananas, Mandarinen, Sellerie, Mayonnaise

117

&XUU\*HÁJHO6DODW

Gevogeltesalades

J]DUWHV*HÁJHOÁHLVFK
Mandarinen, Ananas, Papayawürfel, Curry

Haltbarkeit

125

1 x 1 kg

14128

117
1 x 1 kg

1 x 1 kg
9,80

12 dagen
12 Tage

125

1 x 1 kg

12 dagen

14128

1 x 1 kg

12 dagen

14126

1 x 1 kg

12 dagen

Gevogeltesalade
Pollo
Tonnato
400 g malsdi
gevogeltevlees,

J]DUWHV+lKQFKHQEUXVWÁHLVFK
ananas, mandarijn, selderij, mayonaise
7KXQÀVFK&RUQLFKRQV/DXFK]ZLHEHOQ.DSHUQ

15101

Curry-gevogeltesalade
400 g mals gevogeltevlees,
mandarijn, ananas, papayablokjes, curry

Pollo di Tonnato
300 g mals kippenborstvlees,
“echte Bonito”-tonijn, cornichons, bosui, kappertjes

Kippenborstsalade “Toscana”
370 g malse kippenborstrepen, paprika, zwarte Kalamata-olijven, Griekse “super
mammoet”-olijven, gemarineerde tomaten

NIEUW

Kippenborstsalade “Koriander”
390 g mals kippenborstvlees, paprika-druppels (Sweet Drops), verse koriander, mangochutney

Stammhaus Haltern am See
Annabergstraße 150
45721 Haltern am See
Tel. +49 (0) 23 64 • 93 88-0
Fax +49 (0) 23 64 • 93 88-38

Betrieb Bayern
Spreestraße 34
82538 Geretsried
Tel. +49 (0) 81 71 • 3 48 87-0
Fax +49 (0) 81 71 • 3 48 87-38

14130Fisch- & Feinkostproduktion
1 x 1 kg
12 dagen
Neufelder Straße 16
27472 Cuxhaven
Tel. +49 (0) 47 21 • 79 66-0
Fax +49 (0) 47 21 • 79 66-66
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Dips en tzatziki
Tover een stukje vakantie op tafel
Onze geraffineerde, smakelijke dips zijn de beste begeleiding van vlees,
vis of groente. Maar ook puur op een ciabatta- of een baguettebroodje
kunt u genieten van onze dips.
Onze combinatie van zeer fijne kwark, frisse yoghurt en onze
huisgemaakte mayonaise zorgt voor een volle smaak.

Dips en tzatziki
Tzatziki
Kwark, augurken, knoflook

Knoflook-crème-dip
Dip-crème, ui,
bieslook, knoflook

Aardappel-crème-dip
Dip-crème, ui, komkommer, kruiden

Italia-crème-dip
Dip-crème, paprikamoes, ui, bieslook

Aioli-crème
Plantaardige olie, kwark, knoflook

NIEUW Kruiden Aioli

Plantaardige olie, kwark, knoflook, kruiden

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

116

1 x 1 kg

18 dagen

526
126

1 x 5 kg
1 x 1 kg

18 dagen

146

1 x 1 kg

18 dagen

19102

1 x 1 kg

18 dagen

19111

1 x 1 kg

30 dagen

19114

1 x 1 kg

30 Tage

Aioli-crème

Dahlhoff Feinkost GmbH • Prijslijst is geldig vanaf 24-07-2017 • Meer informatie op www.dahlhoff.nl
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Sauzen en dressings
Sauzen en dressings

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

543
143

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

147

1 x 1 kg

12 dagen

197

1 x 1 kg

12 dagen

193

1 x 1 kg

10 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

305
301

1 x 5 kg
1 x 1 kg

18 dagen

Remouladecrème, kruiden

661

1 x 1 kg

10 dagen

Remouladecrème met ei

615
611

1 x 5 kg
1 x 1 kg

10 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

315
355

1 x 10 kg
1 x 5 kg

50 dagen

316
356

1 x 10 kg
1 x 5 kg

50 dagen

318
358

1 x 10 kg
1 x 5 kg

60 dagen

333
331

1 x 3 kg
1 x 1 kg

18 dagen

“Huisvrouwen”-saus
Yoghurt, room, appel, ui

Dillesaus
Dillecrème, ui

Saladedressing, rood
Saladecrème, tomatenmoes, kruiden, specerijen

Goethe’s groene saus
Eieren, yoghurt, kruiden

Remoulades
Remouladecrème met kruiden
Remouladecrème, kruiden

Remouladecrème voor gebakken vis

Remouladecrème, eieren, kruiden

Mayonaises
Salademayonaise 50 %
Plantaardige olie, eigeel, azijn, specerijen

Salademayonaise 60 %
Plantaardige olie, eigeel, azijn, specerijen

Mayonaise 80 %
Plantaardige olie, eigeel, azijn, specerijen

Basissaus voor vleessalade
Mayonaise, augurken

Houdbaarheid

Houdbaarheid

12
12

Frischkäse en
undspreads
Brotaufstriche
Roomkaas
Erlesenes
Eigenlijk
heel„Streich“-Ensemble
eenvoudig: men neme roomkaas van topklasse, verse
kruiden en groente van de markt,verfijnd dit met geraffineerde speceEigentlich
ganz einfach,
nehme
edlen Doppelrahm-Frischkäse,
rijen
en verwerkt
het met man
uiterste
zorgvuldigheid
tot een gelijkblijvende
PDUNWIULVFKH.UlXWHUXQG*HPVHYHUIHLQHUHGDV*DQ]HPLWUDIÀQLHUWHQ
crèmige
consistentie.
Gewürzen und verarbeite es mit höchster Sorgfalt zu einer gleich bleibend
Ons
aanbod
in broodspreads
biedt
elke smaak iets
bijzonders.
Of
cremigen
Konsistenz
– fertig ist
ein voor
„Streich“-Erlebnis
besonderer
Art.
deze nu licht en fijngekruid, hartig en pikant, klassiek of exotisch moet zijn –
bij
alle Dahlhoff-producten
op het gebied
vanfür
roomkaas
en broodspreads
Unser
Angebot an Brotaufstrichen
bietet
jeden Geschmack
etwas
geniet
u van Ob
eenleicht
smakelijke
combinatie
van kwaliteit
en versheid.
Besonderes.
und feinwürzig,
ob herzhaft
und pikant,ob
klassisch
oder exotisch – bei allen Dahlhoff-Produkten rund um Frischkäse und
Brotaufstriche genießen Sie das Duo „Qualität und Frische“ in schmackhafter Form.

Roomkaas
Frischkäse

Artikelnr.

Artikel-Nr.

Roomkaas-crème met kruiden

621

Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room, kruiden

Kräuter-Frischkäse
Doppelrahmfrischkäse, Schmand, Kräuter
Roomkaas-crème
met tomaat
en basilicum
Lachs-Frischkäse
Roomkaastoebereiding
(klasse roomkaas), zure room,
Doppelrahmfrischkäse,
Schmand, Räucherlachs, Dill
tomaten,
basilicum

Peppadew®-Frischkäse
Roomkaas-crème
met bieslook

®
Doppelrahmfrischkäse,(klasse
Schmand,
Peppadew
Roomkaastoebereiding
roomkaas),
zure(Piquanté-Frucht)
room, bieslook

Tomaten-Basilikum-Frischkäse
Roomkaas-crème
met Jalapeño
Doppelrahmfrischkäse,(klasse
Schmand,Tomaten,
Basilikum
Roomkaastoebereiding
roomkaas), zure
room, Jalapeños,
peterselie, dille

Schnittlauch-Frischkäse
Roomkaas-crème
met
rucola
Doppelrahmfrischkäse, Schmand,
Schnittlauch

Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room,
rucola, bieslook

Rucola-Frischkäse
Doppelrahmfrischkäse, Schmand, Rucola, Schnittlauch
Roomkaas-crème
met zalm
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room,
Honig-Senf-Frischkäse
gerookte
zalm, dille
Doppelrahmfrischkäse, Schmand, Honig, Rotisseur-Senf

Roomkaas-crème met honing
Bärlauch-Frischkäse*
en
mosterd

Doppelrahmfrischkäse,(klasse
Schmand,
Bärlauchzure room,
Roomkaastoebereiding
roomkaas),
honing, Rotisseur-mosterd

Cranberry-Frischkäse
Roomkaas-crème
met
wasabi
Doppelrahmfrischkäse, Schmand,
Cranberries
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room,
mierikswortel, wasabi

Jalapeño-Frischkäse
Doppelrahmfrischkäse, Schmand, Jalapeños, Petersilie, Dill
Peppadew®-roomkaas-crème
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room,
Coco-Curry-Frischkäse
®
Peppadew
(Piquanté vrucht)
Doppelrahmfrischkäse, Schmand, Kokosnuss, Peppadew®, Curry

Abpackung

Verpakkingsgrootte
Preis in EUR
per Packung

Jetzt mit
gerem
län
Houdbaarheid
MHD!
Haltbarkeit

1 x 1 kg

18 dagen

621

1 x 1 kg

7,85

18 Tage

641

122102
x 1 kg

1 x8,20
1 kg

1818dagen
Tage

651

122103
x 1 kg

1 x8,35
1 kg

Tage
1818dagen

22102

122110
x 1 kg

1 x7,85
1 kg

Tage
1818dagen

22103

1 x 1 kg
22104

7,85
1 x 1 kg

18 Tage
18 dagen

22104

1 x 1 kg

8,10

18 Tage

1 x 1 kg

18 dagen

641

22108

1 x 1 kg

8,20

18 Tage

22107

122108
x 1 kg

1 x8,20
1 kg

1818dagen
Tage

22109

1 x 1 kg

8,20

18 Tage

1 x 1 kg

18 dagen

22113

22110

1 x 1 kg

7,85

18 Tage

22111

651
1 x 1 kg

1 x 1 kg
9,65

18 dagen
18 Tage

22113

122111
x 1 kg

1 x8,20
1 kg

Tage
1818dagen

22107

1 x 1 kg

18 dagen

Roomkaas-crème met cocos-curry

NEU Roomkaastoebereiding
Wasabi-Frischkäse
(klasse roomkaas), zure room,

Doppelrahmfrischkäse,
Schmand, Meerrettich,Wasabi
kokosnoot,
Peppadew®, curry
*Roomkaas-crème
Nur während der Bärlauch-Saison
erhältlich
(ca. von*März bis Mai).
met
daslook
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room, daslook

* Alleen verkrijgbaar tijdens het daslookseizoen (ca. van maart tot mei).

Dahlhoff
Feinkost
GmbH
• Prijslijstgültig
is geldig
vanaf 24-07-2017
• Meer
informatie unter
op www.dahlhoff.nl
Dahlhoff
Feinkost
GmbH
• Preisliste
ab 04.04.2011
• Weitere
Informationen
www.dahlhoff.de
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Roomkaas

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

22115

1 x 1 kg

18 dagen

22117

1 x 1 kg

18 dagen

22116

1 x 1 kg

18 dagen

22118

1 x 1 kg

18 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

605
601

1 x 5 kg
1 x 1 kg

12 dagen

194

1 x 1 kg

8 dagen

184

1 x 1 kg

8 dagen

112

1 x 1 kg

16 dagen

22101

1 x 1 kg

10 dagen

Roomkaas-crème met radijsjes
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room, radijsjes, bosui

Roomkaas-crème met cantharellen
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room, cantharellen,
bosui, peterselie

Roomkaas-crème met pompoen*
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room,
pompoenblokjes

Oriëntaalse roomkaas-crème
Roomkaastoebereiding (klasse roomkaas), zure room, sesam,
curry, harissa, komijn, kurkuma

Spreads
Broodcrème
Dip-crème, kruiden, specerijen

Tonijnspread
590 g fijne tonijncrème van “echte Bonito”-tonijn,
komkommer, ui

Zalmtartaar
650 g gerookte zalmblokjes, rode ui, bieslook, peper,
plantaardige olie

Honing-mosterd-crème
Smakelijke spread, honing, Rotisseur-mosterd

Obazda
Brie, verse-kaastoebereiding (klasse roomkaas),
boter, room, specerijen
* Alleen verkrijgbaar tijdens het pompoenseizoen (ca. van september tot november).

Roomkaas met honing en mosterd

Roomkaas met wasabi

Roomkaas met cocos-curry

Roomkaas met Jalapeño

Roomkaas met zalm
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Antipasti
Liefdevol met de hand gemaakt
Voor de vervaardiging van onze mediterrane specialiteiten
gebruiken wij uitsluitend de beste grondstoffen. Het is voor ons
bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat wij met Piquanté vruchten van het
merk “Peppadew®” werken.
Het vullen van de producten met de hand garandeert dat de
producten er overtuigend uitzien. Om de beste kwaliteit te kunnen
garanderen worden al onze produkten van hand bereid.

Antipasti uit eigen productie
Zwarte olijven
600 g olijven, gemarineerd, zonder pit

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

911

1 x 1 kg

18 dagen

913

1 x 1 kg

18 dagen

924

1 x 1 kg

18 dagen

914

1 x 1 kg

18 dagen

922

1 x 1 kg

18 dagen

919

1 x 1 kg

18 dagen

910

1 x 1 kg

10 dagen

20118

1 x 1 kg

10 dagen

Groene olijven “Jumbo”
700 g Griekse “super mammoet” olijven, gemarineerd,
zonder pit, met knoflook

Groene olijven
700 g Griekse “super mammoet” olijven, gemarineerd,
gevuld met rode paprikapasta

Gemengde olijven
Griekse “super mammoet” olijven en olijven,
gemarineerd, zonder pit
700 g nettogewicht

Gemarineerde tomaten
600 g Italiaanse tomaten, gedroogd en ingelegd,
kruidige marinade

Corsicaanse schapenkaas
600 g nettogewicht, plantaardige olie

Arabische Bulgursalade
Bulgur, plantaardige olie,
tomatenmoes, paprika, ui

Linzensalade met bulgur
Bulgur, beluga linzen, paprika, wortelen, olijfolie,
witte balsamicoazijn

Dahlhoff Feinkost GmbH • Prijslijst is geldig vanaf 24-07-2017 • Meer informatie op www.dahlhoff.nl
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Antipasti uit eigen productie
Aubergines op knoflookyoghurt
Yoghurt, knoflook, gebraden aubergines, rode papika

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

20117

1 x 1 kg

8 dagen

915

1 x 1 kg

18 dagen

916

1 x 1 kg

18 dagen

925

1 x 1 kg

18 dagen

918

1 x 1 kg

18 dagen

Groene peperoni
Gevuld met roomkaastoebereiding, plantaardige olie
600 g nettogewicht

Rode peperoni
600 g, gevuld met roomkaastoebereiding, plantaardige olie

Peppadew®
Piquanté vrucht gevuld met roomkaastoebereiding,
plantaardige olie
600 g Piquanté vrucht Peppadew®

Tim’s duiveltjes
Paprika gevuld met roomkaastoebereiding, plantaardige olie
600 g nettogewicht

Corsicaanse schapenkaas

Rode peperoni

Aubergines op knoflookyoghurt
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Visschotels
Onze Noord-Duitse ‘maatjes’ specialiteiten
Al bij de inkoop van grondstoffen letten wij op het juiste formaat en
het voor ons juiste vetgehalte, zodat het eindproduct voldoet aan de
kwaliteitseisen van Dahlhoff.
Bij de productie zien wij bewust af van het gebruik van machines. Alle
haringen worden handmatig stuk voor stuk opengesneden. Hier
vindt al de eerste kwaliteitscontrole plaats. Voldoen de filets visueel en
gevoelsmatig aan onze hoge kwaliteitseisen? Pas dan leggen wij de filets
in een bad, waarin ze onder invloed van enzymen rijpen.
We laten de haringen enkele dagen rijpen tot maatjesharingen.
Dan is er weer werk aan de winkel. Elke filet wordt voorzichtig gevild
en bijgesneden. De maatjesharingen houden zo hun typische zilveren
glans en bekoren door hun voortreffelijke uiterlijk. Ze worden
dan verder verwerkt met kruiden, specerijen of dressings tot een
verscheidenheid aan producten.
Wij weten dat dit allemaal meer tijd vergt en dat resulteert in een hoger
prijskaartje. Maar wij weten ook, dat wij alleen zo perfecte producten
kunnen maken, die u gewoon goed smaken.
Het grootste deel van ons assortiment is MSC-gecertificeerd
(MSC-C-51846). De grondstoffen met deze licentie zijn afkomstig van
visserij die onafhankelijk volgens de MSC-richtlijnen als duurzaam
gecertificeerd zijn. De producten die hieronder vallen zijn als zodanig
gelabeld.

‘Maatjes’ specialiteiten

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

168

1 x 1 kg

12 dagen

154

1 x 1 kg

12 dagen

767
167

1 x 3,5 kg
1 x 1 kg

30 dagen

Bonte maatjesharingsalade
700 g zachte stukjes maatjesharing zonder huid,
ui, prei, paprika, bieslook

Haringroomschotel
480 g zachte stukjes maatjesharing zonder huid,
appel, ui, yoghurt, room

Fijne maatjesharingfilets
Zachte maatjesharingfilets zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, in plantaardige olie
2.500 g / ca. 50 stuks
700 g / ca. 13 stuks

Dahlhoff Feinkost GmbH • Prijslijst is geldig vanaf 24-07-2017 • Meer informatie op www.dahlhoff.nl
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‘Maatjes’ specialiteiten

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

750
250

1 x 3,5 kg
1 x 1 kg

30 dagen

150

1 x 1 kg

12 dagen

196

1 x 1 kg

18 dagen

185

1 x 1 kg

18 dagen

36108

1 x 1 kg

12 dagen

36102

1 x 1 kg

12 dagen

Palinggerookte maatjesharing
“Smokie”
Zachte maatjesharingfilets zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, in plantaardige olie
2.500 g / ca. 50 stuks
700 g / ca. 13 stuks

Maatjesharingfilet in dilleroom
450 g zachte maatjesharingfilets zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, komkommer, dille, room

Kruiden-maatjesharingsfilets
Zachte maatjesharingfilets zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, kruiden, rode ui, plantaardige olie
650 g / ca. 12 stuks

Kruiden-maatjesharingshapjes
650 g zachte stukjes maatjesharing zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, kruiden, rode ui, plantaardige olie

Sylter haringhapjes
470 g stukjes maatjesharing zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, komkommer, rode ui, dille, yoghurt

Haringhapjes met rode bosbessen
700 g zachte stukjes maatjesharing zonder huid,
gerijpt op Noord-Duitse wijze, bosui, rode bosbessen

Bonte maatjesharingsalade

Kruiden-maatjesharingsfilets

Haringhapjes met rode bosbessen
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Visschotels
Specialiteiten met haring

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

165

1 x 1 kg

12 dagen

136

1 x 1 kg

12 dagen

166

1 x 1 kg

12 dagen

195

1 x 1 kg

12 dagen

160

1 x 1 kg

12 dagen

158

1 x 1 kg

12 dagen

159

1 x 1 kg

12 dagen

38101

1 x 1 kg

12 dagen

38105

1 x 1 kg

12 dagen

561
261
161

1 x 5 kg
1 x 3 kg
1 x 1 kg

12 dagen

173

1 x 1 kg

12 dagen

38103

1 x 1 kg

12 dagen

Fijne haringsalade, rood
450 g zachte haringstukjes zonder huid,
rode biet, appel, ui, komkommer

Fijne haringsalade, wit
420 g zachte haringstukjes zonder huid,
appel, selderij, ui

Bremer haringsalade
450 g zachte haringstukjes zonder huid,
rode biet, appel, ui, augurken, selderij

Curryhapjes
350 g stukjes haring zonder huid,
perzikblokjes, kokosrasp, curry

Fietjes haringschotel
400 g stukjes haring zonder huid,
appel, tomaat, komkommer, ui, yoghurt, mayonaise

Hamburger haringschotel
400 g zachte stukjes haring zonder huid,
appel, komkommer, ui, yoghurt

Götenburgse haringschotel
430 g stukjes haring zonder huid,
komkommerschijfjes, rode ui, groene peper

Störtebeker’s haringschotel
480 g zacht gemarineerde stukjes haring zonder huid,
tomaat, komkommer, ui

Mosterd-kruiden-haringshapjes
500 g fijn gemarineerde stukjes haring,
rode ui, kruiden, honing, mosterd

Haringfilets in room
Zachte haringfilet, room, appel, ui
2.000 g / ca. 38 - 42 stuks
1.500 g / ca. 30 stuks
400 g / ca. 10 stuks

Haringhapjes in room
500 g zacht gemarineerde stukjes haring zonder huid,
room, appel, ui

Haringhapjes
met citroen-munt
500 g fijn gemarineerde stukjes haring,
komkommer, appel, bosui, citroen-munt
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Specialiteiten met haring

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

163

1 x 1 kg

18 dagen

38106

1 x 1 kg

12 dagen

199

1 x 1 kg

12 dagen

164

1 x 1 kg

12 dagen

188

1 x 1 kg

12 dagen

114

1 x 1 kg

12 dagen

140

1 x 1 kg

30 dagen

Dillehapjes
600 g zachte stukjes haring zonder huid,
ui, dille

Friesentopf
(Noord-Duitse haringschotel)
540 g fijn gemarineerde stukjes haring,
komkommer, bleekselderij, rode paprika, ui, yoghurt, room

Usedomer vissersschotel
450 g zachte stukjes haring zonder huid
en 140 g diepzeegarnalen,
komkommer, ui, kruiden, cranberries, room

Zweedse haringshapjes
600 g gekruide stukjes haring,
ui, specerijen, kruiden

Vikinger-Sild
(in saus ingelegde haring)
560 g zacht gemarineerde stukjes haring zonder huid,
Rotisseur-mosterd, honing

Haringrolletjes
in honing-mosterdsaus
500 g mild gemarineerde haringrolletjes zonder huid,
Rotisseur-mosterd, honing

Haringrolletjes in dilleaftreksel
Fijn gemarineerde haringrolletjes zonder huid, dillemarinade
600 g / ca. 35 - 40 stuks

Mosterd-kruiden-haringshapjes

Haringhapjes met citroen-munt

Friesentopf
(Noord-Duitse haringschotel)

Usedomer vissersschotel
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Visschotels
Specialiteiten met zeevruchten
Bij de keuze van onze garnalen, gamba’s en shrimps hechten we veel
waarde aan topkwaliteit! De grondstoffen zijn afkomstig van gecontro
leerde aquacultuur en worden voor ons met de hand gesorteerd.
Uiteraard zijn onze producten vrij van fosfaten en additieven. Alle
garnalen en shrimps zijn volledig gepeld en van de darm ontdaan. De
grootte, de bite, maar ook de bijzondere delicate smaak maken ze
onweerstaanbaar.

Specialiteiten
met zeevruchten
Lido di Mare
Octopus, shrimps, inktvisringen, zeekraal (Salicornia), kruiden

Zeevruchtencocktail
“Frutti di Mare”
Inktvisringen, shrimps, mosselvlees, ui, tomaat, prei

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

42101

1 x 1 kg

10 dagen

157

1 x 1 kg

10 dagen

42105

1 x 1 kg

10 dagen

169

1 x 1 kg

12 dagen

170

1 x 1 kg

10 dagen

42112

1 x 1 kg

10 dagen

153

1 x 1 kg

10 dagen

Frutti di Napoli
Shrimps, inktvisringen, octopus, kruiden, knoflook, citroensap,
peterselie, bieslook, dille

Noordzee-garnalensalade
500 g Noordzee-garnalen,
mayonaise, room

Noorse-garnalen-salade
500 g Noorse-garnalen-salade knoflook, cognac, mayonaise

Garnalencocktail “Samoa”
500 g garnalen, mango-chutney, ananas, amandelen, curry

Captain’s cocktail
320 g shrimps, zeekraal (Salicornia), ananas, curry

Lido di Mare

Garnalencocktail “Samoa”

Noorse-garnalen-salade

Captain’s cocktail
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Specialiteiten
met zeevruchten

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

152

1 x 1 kg

10 dagen

179

1 x 1 kg

10 dagen

172

1 x 1 kg

10 dagen

178

1 x 1 kg

10 dagen

171

1 x 1 kg

10 dagen

133

1 x 1 kg

10 dagen

42107

1 x 1 kg

10 dagen

42150

1 x 1 kg

12 dagen

38707

1 x 1 kg

10 dagen

Krabcocktail “Bombay”
270 g garnalen,
perzik, ananas, kokosrasp, curry

Shrimpscocktail
380 g shrimps

Gamba’s in Aioli
500 g gamba’s, knoflook, room

Gamba’s in dilleroom
500 g gamba’s, dille, yoghurt

Gamba’s in knoflook-kruidenolie
700 g gamba’s, knoflook, plantaardige olie

Rivierkreeftcocktail “Classic”
280 g zeer fijn Louisiana-rivierkreeftvlees,
sinaasappel, champignons, bleekselderij, specerijen

Rivierkreeftcocktail “Bretagne”
320 g zeer fijn Louisiana-rivierkreeftvlees,
appel, mandarijn, Calvados, mayonaise

Wakame-salade
Gemarineerde zeealgen, sesam

Garnalen “Thai-Curry”
500 g gamba’s, mayonaise,
mango-chutney, room, specerijen

Gamba’s in knoflook-kruidenolie

Rivierkreeftcocktail “Bretagne”
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Visschotels
Marinades

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

145

1 x 3 kg

30 dagen

348
148

1 x 3 kg
1 x 1 kg

30 dagen

983
383
183

1 x 10 kg
1 x 3 kg
1 x 1 kg

30 dagen

140

1 x 1 kg

30 dagen

114

1 x 1 kg

12 dagen

Fijne rolmops
1.500 g / ca. 15 stuks fijn gemarineerde haringfilets,
gerold, gevuld met augurk, in marinade

Bremer haringrolletjes
Zachte kleine haringrolmopsen, augurk, in marinade
1.500 g / ca. 44 stuks
700 g / ca. 20 stuks

Zure haring
Zachte haringfilets, in marinade
7.000 g / ca. 70 stuks
1.500 g / ca. 15 stuks
700 g / ca. 13 stuks

Haringrolletjes in dilleaftreksel
Fijn gemarineerde haringrolletjes zonder huid, dilleaftreksel
600 g / ca. 35 - 40 stuks

Haringrolletjes
in honing-mosterdsaus
500 g mild gemarineerde haringrolletjes zonder huid,
Rotisseur-mosterd, honing

Fijne panharing

De klassieke rolmops

Zure haring
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Marinades

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

381
181

1 x 3 kg
1 x 1 kg

30 dagen

191

1 x 1 kg

30 dagen

192

1 x 1 kg

30 dagen

44100

1 x 1 kg

30 dagen

449
349
649

1 x 5 kg
1 x 3 kg
1 x 1 kg

30 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

958
758
658

1 x 10 kg
1 x 3 kg
1 x 1 kg

met conserveermiddelen

Houdbaarheid

Braad rolmops
Zachte rolmopsen van panharing, in marinade
1.500 g / ca. 23 stuks
500 g / ca. 8 stuks

Gebakken filets
Zachte haringfilets, in marinade
650 g / ca. 6 stuks

Gebakken haring
650 g / ca. 6 stuks zachte haringfilets, in marinade

Fijne gebakken haringshapjes
700 g gebakken stukjes haring, in marinade

Fijne panharing
Gebakken smakelijke haringen in marinade
2.500 g / ca. 15 stuks
1.500 g / ca. 13 stuks
650 g / ca. 6 stuks

Koolvisproducten

Houdbaarheid

Alaska-koolvisschnitzel
Alaska-koolvisschnitzel, plantaardige olie, rook
7.500 g
2.250 g
750 g

Braad rolmops

Gebakken haring

30 dagen
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Visschotels
Zalm – smaakvol tot en met het laatste plakje
De “kraamkamer” van onze zalmspecialiteiten is de Atlantische oceaan,
waar de zalm in open zee voldoende beweging heeft gekregen en
stevig spierweefsel heeft gevormd. Daarom is onze zalm uitsluitend
afkomstig uit de Schotse wateren.

Fre
sh
f
Scorom
tla
nd

Deze topklassezalm wordt droog gezouten en op beukenhout
gerookt. Wij verliezen in totaal door roken, diep villen, wegsnijden van
de spierdriehoek, de buiklap en de staart, ca. 40 % van de oorspronkelijke
hoeveelheid. Maar dan weten we zeker, dat ook het laatste plakje er net
zo goed uitziet en smaakt als het eerste.

Gerookte zalm “De Luxe”
Salmo Salar
Vacuüm verpakt,
in plakken voorgesneden.

Traditionele
Cuxhavener zalm

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

175
174
717

1 x 1 kg
1 x 500 g
1 x 200 g

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

701
702

0,9 - 1,3 kg
0,9 - 1,3 kg

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

703
704

0,9 - 1,3 kg
0,9 - 1,3 kg

Houdbaarheid

12 dagen

Houdbaarheid

op beukenhout gerookt
Vacuüm verpakt,
gehele zijde, ongesneden, met huid
gehele zijde, voorgesneden, zonder huid

“Highlander”

12 dagen

Houdbaarheid

met fijn accent van sandelhout
Vacuüm verpakt,
gehele zijde, ongesneden, met huid
gehele zijde, voorgesneden, zonder huid

Gerookte zalm “De Luxe”

12 dagen

“Highlander”-zalm
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Gravad zalm

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

708

0,9 - 1,3 kg

10 dagen

Artikelnr.

Verpakkingsgrootte

Houdbaarheid

184

1 x 1 kg

8 dagen

40101

1 x 1 kg

10 dagen

met verfijnd accent van dille
Vacuüm verpakt,
gehele zijde, voorgesneden, zonder huid

Zalmspecialiteit
Zalmtartaar
650 g gerookte zalmblokjes,
rode ui, bieslook, peper, plantaardige olie

Zalmsalade
Zalmblokjes, appel, dille

Zalmtartaar

Zalmsalade

Gravad Lachs
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Promotiemateriaal,
wit / zwart

Artikel-Nr.

Besteleenheid

Toonbankschaal wit, groot
Toonbankschaal zwart, groot

1362
1376

1 x 1 stuk
1 x 1 stuk

Toonbankschaal wit, klein
Toonbankschaal zwart, klein

1360
1380

1 x 1 stuk
1 x 1 stuk

Schaalinzet wit
Schaalinzet zwart

1364
1384

1 x 1 stuk
1 x 1 stuk

Saladelepel wit
Saladelepel zwart

1300
1312

1 x 10 stuk
1 x 10 stuk

Schraper voor roomkaas wit
Schraper voor roomkaas zwart

1315
1320

1 x 1 stuk
1 x 1 stuk

Vis-tang

1502

1 stuk

Prijskaarthouder universeel wit
Prijskaarthouder universeel zwart

1506
1510

10 stuks per zakje
10 stuks per zakje

Prijskaartje wit
Prijskaartje zwart

1301
1307

1 x 1 stuk
1 x 1 stuk

Prijssticker wit

Toepassingsvoorbeeld

1 x 2 vellen
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Witte schalen

Zwarte Schalen

Overige artikelen

Schaal wit, groot
42 cm (L) x 19 cm (B) x 6,4 cm (H)

Schaal zwart, groot
42 cm (L) x 19 cm (B) x 6,4 cm (H)

Accessoires
wit / zwart

Schaal wit, klein
21 cm (L) x 19 cm (B) x 6,4 cm (H)

Schaal zwart, klein
21 cm (L) x 19 cm (B) x 6,4 cm (H)

Lepel + mes wit
wit / zwart

Schaalinzet wit
21 cm (L) x 19 cm (B) x 3,4 cm (H)

Schaalinzet zwart, klein
21 cm (L) x 19 cm (B) x 3,4 cm (H)

Vis-tang

Schalensysteem
wit, compleet

Schalensysteem
zwart, compleet

prijskaarthouder universeel
wit / zwart

28

Dahlhoff Feinkost GmbH
Hoofdkantoor Haltern am See
AnnabergstraBe 150
45721 Haltern am See
Tel. +49 (0) 23 64 • 93 88-0
Fax +49 (0) 23 64 • 93 88-38

Vestiging Beieren
Robert-Bosch-StraBe 15
85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 • 555 44-0
Fax +49 (0) 81 34 • 555 44-38

Vis- en fijnkostproductie
Neufelder StraBe 16
27472 Cuxhaven
Tel. +49 (0) 47 21 • 79 66-0
Fax +49 (0) 47 21 • 79 66-66

Bedrijfsleiding: Alfons A. Dahlhoff,
Michael Dahlhoff, Ralf Eichtmayer
Nummer omzetbelasting: DE 170869876
Statutaire zetel van de onderneming: Haltern am See
Ingeschreven in het handelsregister Gelsenkirchen onder het nummer: HRB 6070

Leverings- en betalingsvoorwaarden
1. Alle leveringen vinden plaats onder de navolgende voorwaarden. Met de verstrekking van de opdracht accepteert de
koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts
geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend. De prijslijst is uitsluitend bedoeld voor handelaren. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
3. Van toepassing zijn de op de dag van levering, volgens de prijslijst, geldige prijzen, exclusief de op dat moment van
toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting.
4. Elke levering dient onmiddellijk bij ontvangst te worden gecontroleerd op gewicht, inhoud en eventuele (overige)
tekortkomingen. Klachten ten aanzien van (tekortkomingen van) de levering, dienen direct op dezelfde dag aan ons
te worden gemeld.
5. De betaling dient binnen 10 dagen na facturering zonder betalingskorting te geschieden.
6. Wij behouden ons de eigendom van de waren voor, totdat de koopprijs volledig is voldaan.
7. Indien tussen koper en verkoper automatische afschrijving in het kader van SEPA werd overeengekomen, is de koper
verplicht hiervoor de benodigde volmacht te verstrekken en ervoor zorg te dragen, dat op de vervaldatum voldoende saldo beschikbaar is. De termijn voor de vooraankondiging (Prenotification) wordt verkort tot een dag.
8. Elke klant is verplicht een e-mailadres aan de koper te verstrekken en wijzigingen van het e-mailadres direct door
te geven. De verkoper zal dit e-mailadres, voor zover de koper dit wenst, uitsluitend gebruiken voor de actualisering
van productspecificaties en allergenen. Kopers, die ondanks het verzoek geen e-mailadres aan de verkoper hebben
verstrekt, kunnen tegen de verkoper geen claims indienen voor niet-nakoming van de verplichtingen van verkoper in
het kader van de LMIV, tenzij deze claims ook zouden zijn ontstaan, als de koper wel een e-mailadres aan de verkoper
zou hebben verstrekt.
9. Mocht(en) een (of meerdere) van de voorafgaande bepalingen gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan worden de
overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
10. Op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten en op de daaruit voortvloeiende geschillen is Duits recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G). De plaats waar de overeenkomst moet worden
geacht tot stand te zijn gekomen is Haltern am See. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen verkoper en
koper mochten voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in (het arrondissement van) Haltern
am See.

