ERVARING

Beste klant,
Sinds jaren proberen wij een groot assortiment Belgisch vers wild aan te bieden,
Steeds met grote zorg en van de beste kwaliteit op maat van elke klant.
Vraag vrijblijvend informatie.

ASSORTIMENT GROOT WILD
*
*
*
*
*

Hert
Hinde
Everzwijn
Ree
Hertekalf

* Stoofvlees, enkel mooi versneden wild,
van de beste stukken uit de billen.
*Steak, de malse stukken uit de bouten.

FILETS
* Volledig opgekuiste filets van de rug, 100% puur filet!
Heeft u graag een ander stuk van het vlees of een andere versnijding, vraag dit
gerust aan onze mensen.
Want uw wensen zijn het geen dat wij proberen waar te maken.

ASSORTIMENT KLEIN WILD
Alle versnijdingen van klein wild worden door onze vakmensen uitgevoerd in eigen
atelier.
Door jarenlange ervaring worden zo de juiste stukken vlees versneden van elk
klein wild soort en verpakt met de grootste zorg.
Fazant
* Fazanten hen
* Fazanten haan

* fazantenfilet

Wilde eend
* Wilde eenden
* Wilde eend borstfilet
Haas
* Hazenrug
* Hazenbout
* Hazenschouders

* Hazenrugfilet

Bosduif
* Duiven filets
Al onze filets worden versneden van de borst en verpakt met de grootste zorg.

SPECIALITEITEN: Fazanten filets & Hazenrugfilets

ASSORTIMENT HUISBEREIDE BEREIDINGEN
* Verse sauzen
Geschikt voor gevogelte en wild bereidingen.
* Verse aardappelpuree: - Knolselderpuree
- Wortelpuree
- Puree natuur
Huisbereid en met echte patatjes gemaakt.
* Aardappelkroketten & amandel kroketten
Verse kroketjes van top kwaliteit!
* Veenbessen confituur

TOP SPECIALITEITEN!!!
*
*
*
*
*

Foie gras
Gerookte eendenborst
Truffelpasta
Balsamico azijn
Bijpassende kruiden

* Huisbereide WILD paté
Fazant & Everzwijn
PROEF ZELF HET VERSCHIL!
Topkwaliteit!!!

* Wildfond
* Gevogeltefond
Wij proberen steeds het beste te garanderen!

Om u met de beste zorgen te kunnen bedienen, vragen wij u tijdig te bestellen.

GROOT ASSORTIMENT GEVOGELTE
*
*
*
*
*
*

Hoeve kippen
Franse hoevekippen van vrije uitloop

Bresse kippen

* Jonge duiven
* Piepkuikens
* Konijnen

Parelhoenen
Kwartels
Barbarie eenden

Al deze soorten kunnen versneden worden naar wens van de klant.
Wij kunnen deze ook:
* fileren
* uitbenen & opvullen
Vraag gerust!

SPECIALS!!!
* Kapoenen, Franse specialiteit
* Ganzen, hoeveganzen

* Kalkoenen

Belgisch top product van vrije uitloop.
Uitbenen & opvullen naar wens van iedere klant.
U kiest uw vulling en wij maken de bestelling klaar!

