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Hert

Ree

Herten biefstuk van de bout 		
Hertenrug filet aan het stuk 			
Hertenrug Tournedos van de rug 			
Hertenbout zonder been 				
Herten rosbief 					
Herten poulet stoofvlees 			
Hertenbout rollade 				
Herten frenched racks filet met rib 		
Herten carpaccio 					
Herten sucade			

Ree rug gevliest ca. 1,5-2 kilo
Reebout met been ca. 12,0-3 kilo
Reebout zonder been, ca. 1,5-2 kilo
Ree biefstuk van de bout
Ree rug filet geheel schoon
Reebout rollade		
		
Reeschouder bestelartikel
Ree poulet stoofvlees
Ree paté met bosui gluten vrij

Wilde eend

Wild zwijn prijs per kilo

Wilde eend panklaar (ca. 600 gram)
Wilde eend filet met vel

W zwijn rug heel, bestelartikel diverse gewichten
W zwijn filet schoon
W zwijn bout zonder been diverse gewichten
W zwijn bout met been, bestelartikel 2,5-6 kilo
W zwijn biefstuk van de bout
W zwijn bout rollade
W zwijn Carré Filet met ribs
W zwijn poulet stoofvlees
W zwijn schouder met been, bestelartikel
W zwijn nekvlees bestelartikel, ca. 1 kilo

Bison

Bison carpaccio
Bison steak

Wilde duif
Wilde duif panklaar
Wilde duif filet 100-120 gr. per 2 st.

Fazant
Fazant haan 900-100 gram
Fazant hen 600-700 gram
Fazant filet met vel 125-200 gram
Fazant boutjes
Fazantpate met pistachenoten, gluten vrij

Wildkarkas
Wildgehakt

Wildburger (nieuw)

100 gram & 180 gram big burger

Wild konijn
Wild konijn heel, ca. 900-1000 gram
Hubertusvlees mix hert-ree-wildzwijn
Gebraden Wildgerechten
Wildgoulash kant & klaar, ca. 500 gr.
Hazenpeper kant & klaar, ca. 500 gr.
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Haas

Tamme eend barberie

Haas heel panklaar ca. 1,8-2,0 kilo
Hazen rug gevliest schoon ca. 550 gram
Hazen rug filet 120-140 gram
Hazen poulet stoofvlees voor peper
Hazen peper kant & klaar
Hazen voorbout schouder met been
Hazen ossobucco per 500 gram
Hazen achterbout ca. 400 gram

Tamme eend canette ca. 1,5 kilo
Tamme eend filet Magret canard
Tamme eend Filet Canette ca. 200-250 gram
Eendenlever gemest ca. 500 gram, Frankrijk
Eendebout gekonijt 			
Tamme eend bout Canette ca. 200 gram
Tamme eend bout Canard ca. 350 gram

Tam konijn

Kwartel

Tam konijn heel ca. 1,5 kilo 		
Tam konijn achterbout 		
Tam konijn filet ca. 60-80 gram
Tam konijn rug bestelartikel
Tam konijn filet rollade 350-400 gram

Kwartel heel 180-200 gram
Kwartel filet 			
Kwartel boutjes verpakt per 10 stuks
Kwartel eitjes 		
Kwartel ontbeend met boutjes
Kwartel hammetjes per 2 & 4 verkrijgbaar

Tamme gans

Kalkoen Frankrijk

Ganzen borst filet 300-350 gram
Ganzen bout 350-400 gram
Gans heel ca. 4 kilo
Ganzen lever gemest ca 600 gram
Ganzenvet pot 		
Ganzenvet blik 1 ltr
Ganzenvet blik 5 ltr
		

Kalkoen heel panklaar
Kalkoen heel Vrije uitloop
Kalkoenfilet schnitzel of aan het stuk
Kalkoen dijen
Kalkoen rollade
Kalkoendrumstick

Parelhoen

Lamsvlees

Parelhoen heel ca. 100 gram
Parelhoen bout zonder rugstuk 4 -5 st.
Parelhoen filet suprême met vel & 1e vleugel
Parelhoen filet met vel
Parelhoen filet schoon
Parelhoen galantine gevuld & gaar

Lamsbout met bilpijp ca. 1,5 kilo 			
Lamsbout zonder been met honing & tijm
Lams zadel gezaagd
Lams filet schoon 150-200 gram
Lams rack 350-400 gram

Patrijs
Roodpoot patrijs panklaar 350-400 gram
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Gerookte specialiteiten

Gevogelte Frankrijk

Gerookte kipfilet
Gerookte kalkoenfilet
Gerookte herten ham gegaard
Gerookte eendenborst magret
Gerookte wild zwijn ham gegaard
Wild zwijnham mediterano gedroogd niet gerookt
Wildzwijn rook worst

Poussin 400-450 gram
Coquelets haantje ca. 550 gram
Poulet de ancenis fermier mais & blank
Poulet noir zwarte kip ca. 1,7 kilo

Belie paté

Ambachtelijk & huisgemaakt
Paté gluten vrij, per 100 gram

Staaf paté wild zwijn – fazant- wilde eend

Ree paté met bosui & pruimen		
Fazant paté met cranberry & pistachenoten
Bos paté met paddenstoelen & pistachenoten
Gekonfijte eendenbout confit canard
Gekonfijte kwartelhammetjes per 2&4

Ambachtelijk & huisgemaakt
Huisgemaakte cranberry compote
Met een vleugje kaneel
Portsaus met bosvruchten
Veenbessen - cranberry paté
Deze lekkere zoete verleiding (glutenvrij) puur, grof en
robuust.
Hazen ossobucco per 500 gram verpakt
langzaam gegaard met kruiden, appelstroop en rode wijn.

Onze producten zijn met de grootst mogelijke kwaliteit
ingrediënten bereid & betrekken het wild zoveel mogelijk
uit eigen land. Heeft u een vraag of mocht u iets missen,
kom dan gerust naar onze winkel of neem contact op!

Struisvogelfilet na bijna 10 jaar afwezigheid weer
verkrijgbaar

Bovenstaande producten zijn puur ambachtelijk en vergen
veel voorbereiding tot eindproduct , dus informeer naar de
beschikbaarheid !!
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