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CULIVIER by PINKI is de volgende stap naar de service 
die wij onze klanten willen aanbieden.

Meer en meer ervaart ons sales-team dat klanten op
zoek zijn naar één leverancier voor hun dagelijkse

behoeften. Met CULIVIER willen wij graag die premium
fresh food partner worden.

Ons culinair gamma is opgedeeld in vier peilers :
Vlees, vis, groenten en zuivel.

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de markt,
om onze ecologische voetafduk binnen de perken te 

houden, om onze logistiek te optimaliseren en vooral
om u steeds beter van dienst te zijn, ontwikkelden wij

CULIVIER voor u.
CULIVIER staat voor een klantgerichte aanpak met respect

voor dier en milieu.

De ‘one stop shop’ heeft voor onze klanten niets dan
voordelen. Uw boekhouding hoeft maar één factuur per
week te verwerken. U heeft één aanspreekpunt voor al

uw behoeften. U draagt bij tot het beperken van uw
ecologische voetafdruk omdat het logistiek proces veel
eenvoudiger wordt. Maar bovenal geniet u van uiterst

scherpe prijzen omdat onze logistieke kost daalt.

Zoals u van ons gewoon bent, dragen wij QSP hoog in ons 
vaandel. Quality als in het selecteren van de beste

slachterijen en uitsnijderijen wereldwijd, de beste vis-
en groentenveilingen, de beste merken en de meest

betrouwbare partners. Service als in wij leveren dagelijks
behalve op zondag. Price als in correcte prijzen voor de

geleverde kwaliteit.

Op de volgende pagina’s vind u een greep uit ons 
assortiment. Toch op zoek naar een ander product ?

Aarzel dan niet om ons of iemand van ons sales-team
te contacteren.
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3. Groenten & Fruit 
3.01 Fruit 

 appel jonagold 9 kg st/kg  Bomi extra cal 75-80

 appel granny smith 10 kg st/kg  Freshapple 44 st

 appel franse golden 8 kg st/kg  Perlim cal 75-80

 appel pink lady 12,5 kg st/kg  cal 75-80

 peer conference 7 kg st/kg  Bomi extra cal 75-80

 peer doyenne 6 kg st/kg  Royal 25 st

 appelsien papillon 15 kg st/kg  Papillon cal 5/6

 appelsien  15 kg st/kg  Cibel Valencia 80 st

 citroen 40 st st/kg  Castang

 pompelmoes 45 st st/kg  Leteba

 abrikozen 5 kg st/kg  Esther AAA

 aardbei 8 st p/kg  Tomabel 2A 500 gr

 ananas 6 st st  Delmonte

 bananen 18 kg tros/kg  Chiquita

 braambes 12 st p  Belorta 4A 150 gr

 framboos 12 st p  Belorta 4A 150 gr

 blauwe bes 12 st p  Belorta 4A 125 gr

 rode bes 12 st p  Belorta 4A 125 gr

 blauwe druif 4,5 kg tros/kg  Orchidea z/pit

 witte druif 4,5 kg tros/kg  Orchidea z/pit

 kersen 2 kg p  Nimba cal 30+

 kiwi 48 st st  Zespri cal 30/48

 mango 8 st st  Wisha

 meloen galea 6 st st  Mabe

 cavaillon 12 st st  Force Sud

 nectarine geel 4 kg st/kg  Nectasun 26 st

 peche geel 4 kg st/kg  Esther 24 st

 pruimen 5 kg st/kg  Flavor AAA



3.02 Fruit Exoten 

3.03 Groenten Exoten 

3.04 Groenten 

 watermeloen 6 st st  Caparrus z/pit

 avocado 16 st st  pinkerton

 gember 12 kg st/kg  St-Margaritha

 granaatappel 12 st st

 limoen 48 st st  Nico

 nashi peer 10 kg st/kg  CN 32 st

 papaya 8 st st

 passievrucht 2 kg kg  Jardin 2 kg

 physalis 12 st st  Santana

 pomelos 12 st st

 sterfruit 12 st st

 bloemen eetbaar 10 st st  Taste Up 10 st

 citroengras 6 st st  VN 500 gr

 mais baby 12 st st  TH 125 gr

 mini wortel 8 st st  Mix Bond

 zeekoraal 1 kg kg

 lamsoor 1 kg kg

 ajuin 5 kg kg  NL 5 kg

 spaanse ui 10 kg kg  ES 10 kg

 rode ui 10 kg kg  NL 10 kg

 sjalot 5 kg kg  Bretagne 5 kg

 look 40 st st  Toffy 100 gr/3 bolletjes

 look gepeld 10 st kg  gepeld 1 kg



 aardappelen kook 20 kg kg  Spriet 5 kg

 aardappelen friet 20 kg kg  Spriet 5 kg

 aardappelen charlotte 20 kg kg  Spriet 2,5 kg

 aardappelen nicola 20 kg kg  Spriet 2,5 kg

 aardappelen kriel 6 st kg  Spriet 1 kg cal 28/35

 zoete aardappel 6 kg kg  Sweet Carolina 6 kg

 andijvie 6 st st

 asperge wit 5 kg kg  Belorta AA

 asperge groen 8 st st  Belorta +12

 artisjok 9 st st  Jopami

 aubergine 3 kg st/kg  Belorta

 broccolie 10 st st  Belorta 500 gr

 bloemkool wit 8 st st  Belorta

 bloemkool paars 6 st st  Belorta

 romanesco 6 st st  Flandria

 bonen Kenya 4 kg kg  Savannah 4 kg

 snijbonen 4 kg kg  Seda  4 kg

 bonen X-fijn 12 st st/kg  Kenya 250 gr

 champignon 4 kg p/kg  België 500 gr

 champignon 3 kg p/kg  België 250 gr

 oesterzwam groot 2 kg p  Tomabel 2 kg

 chi-take 1,5 kg p  Nederland 1,5 kg

 enoki wit 1 kg p  Nederland 1 kg

 Parijse champignon 1,5 kg p  Nederland 1,5 kg

 portobello 1,5 kg p  Nederland 1,5 kg

 chinese kool 6 st st  Belorta

 courgette 14 st st  Fine Fleur

 cresson - waterkers 12 st st

 cressonette los 8 st st

 knolselder 8 st st  Flandria z/groen

 komkommer 12 st st  Flandria



 rode kool 6 st st  Flandria

 witte kool 6 st st  Flandria

 koolrabi 20 st st  Nederland

 spitskool 8 st st

 paprika rood 5 kg st/kg  Belorta 90/100

 paprika groen 5 kg st/kg  Belorta 90/100

 paprika geel 5 kg st/kg  Belorta 90/100

 puntpaprika 2,5 kg p  Belorta 2,5 kg

 pepertjes 3 kg st/kg  Belorta

 paksoi 8 st st  Belorta

 peterselie 10 st st  flowpack

 pijpajuin 14 st st  flowpack

 jonge prei 10 kg st/kg  Fine Fleur los

 jonge prei 12 st st  Flandria 900 gr

 radijs wit 6 st st  Taste'Up flowpack

 ramenas 15 st st

 rode biet 6 kg st/kg  Belorta

 groene selder 9 st st  Belorta extra

 witte selder 9 st st  Belorta extra

 shisso mixt 16 st doos

 affilla cress 16 st doos

 sla 6 st st  Belorta

 lollo rosso 8 st st  Flandria

 lollo bionda 8 st st  Flandria

 eikebladsla 8 st st  Belorta

 frisee sla 6 st st  Fine Fleur

 ijsberg sla 8 st st  Belorta

 veldsla 6 st st  Tomabel

 sucrine sla 10 st st

 rucola sla 2 st st  Fresh Salads 250 gr

 jonge spinazie 4 st doos  Tomabel 4*250 gr



3.05 Verse Kruiden 

3.06 Verse Voorgesneden Groenten 

 mesclun 1 kg doos  Cultiva

 trostomaat 5 kg doos  Tomabel

 tomaat 6 kg doos  Tomabel AA

 San Marzano 4 kg doos  Belorta B+50

 coeur de boeuf 3 kg doos  Belorta +92

 snoeptomaat 10 st doos  Belorta 250 gr

 kerstomaat geel of rood 9 st doos  Belorta 250 gr

 kerstomaat tricolore 3 kg doos  Belorta

 venkel 8 st st  Flandria

 witloof dik 5 kg doos  Flandria

 witloof dun 5 kg doos  Flandria

 witloof mini 2,5 kg doos

 wortel bundel 12 st st  Flandria fijn

 wortel  5 kg zak  Toffy

 basilicum 10 st st  Taste'Up 80 gr 

 bieslook 10 st st  Taste'Up 50 gr 

 dille 10 st st  Taste'Up 80 gr 

 koreander 10 st st  Taste'Up 80 gr 

 oregano 10 st st  Taste'Up 80 gr 

 rozemarijn 10 st st  Taste'Up 80 gr 

 salie 10 st st  Taste'Up 80 gr 

 courgette 500 gr p  blokjes 5/5/5 mm

 komkommer 500 gr p  blokjes 5/5/5 mm

 rode kool 4*500 gr kist  geraspt

 witte kool 1 kg kg  geraspt

 mosselgroenten 1 kg kg  mix

 paprika mix 500 gr p  blokjes 5/5/5 mm



 paprika mix 500 gr p  blokjes 10/10/10 mm

 witte prei 1 kg p  julienne 1/3/30 mm

 witte prei 500 gr p  brunoise 5/5/5 mm

 selder wit 1 kg p  julienne 1/3/30 mm

 knolselder 500 gr p  blokjes 5/5/5 mm

 soepgroenten 1 kg p  fijn

 tomaat 1 kg p  blokjes 10/10/10 mm

 wortel 1 kg p  geraspt

 wortel 1 kg p  schijfjes

 wortel 500 gr p  blokjes

 peterselie 250 gr p  gehakt



BIJKOMENDE INFORMATIE EN VERKOOPSVOORWAARDEN 

Beste Klanten 

Om een vlotte samenwerking te kunnen garanderen vragen wij 
rekening te houden met volgende richtlijnen voor bestellingen.  

Bestellingen die na 12 uur geplaatst worden of worden 
doorgegeven via antwoordapparaat, kunnen de eerstvolgende 
dag niet geleverd worden en zullen worden verplaatst naar de 
volgende leverdag.  

Op vrijdag worden bestellingen tot 23u aangenomen via alle 
kanalen. Gelieve rekening te houden dat dergelijke 
bestellingen uit stock geleverd worden en dus onderhevig zijn 
aan de beschikbare voorraad. Bestellingen na 23 uur kunnen 
niet behandeld worden. 

De minimale bestelgrootte voor levering is 150,- € excl. BTW. 
Bestellingen onder deze drempel zijn onderhevig aan 
transportkosten ter waarde van €30.  

Facturen dienen betaald te worden per overschrijving binnen 
de 30 dagen na levering. Indien facturen niet betaald worden 
binnen het termijn van de 30 dagen, worden de bestellingen 
geblokkeerd. 

De opgegeven prijzen zijn richtprijzen en zijn derhalve 
onderhevig aan marktschommelingen.
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