
Wild & gevogelte lijst
Haas
Hele haas panklaar met kop 2-2,5 kg 33,75 p/st 
Hazenbouten 300-350 gr.(st.) 16,50 p/kg
Hazenrug ca. 500 gr.(st.) 29,98 p/kg 
Hazenrugfilet ca. 120 gr. (st.) 48,20 p/kg 
Hazenboutenvlees (totaal aantal kg) 19,65 p/kg

Konijn

Tam Hollands konijn vers ca.1-1,5 kg. (st.) 10,95 p/kg
Tamme konijnenbouten vers 6 x 250 gr. atmos (schaal) 17,70 p/kg 
Tamme konijnenruggen vers 700 gr.(st.) 16,90 p/kg 
Tam konijn rugfilets 50 gr. (st.) 29,90 p/kg
Tamme konijnenbouten diepvries ca. 275-325 gr. (st.) 9,90 p/kg
Wild konijn met kop ca. 1000 gr.(st.) 12,70 p/st

Ree
Reefilet gevliesd (geheel of geportioneerd) 78,90 p/kg
Ree ruggen met bot variabel 1,5 -3 kg (niet in delen)  46,50 p/kg
Reebiefstuk 100 gram (st.) 48,00 p/kg
Reebiefstuk 125 gram (st.) 48,00 p/kg
Reebout ontbeend variabel gewicht (kilo) 41,00 p/kg
Reebout met bot variabel gewicht (st.) niet in delen 22,90 p/kg
Reepoulet(kilo) 18,30 p/kg
Reerollade vanaf 500 gr.(st.) 28,90 p/kg

Hert Nieuw-Zeeland
Hertenrug met bot variabel 5-10 kg
(niet in delen te bestellen) (st.) 27,50 p/kg 
Hertenrugfilet (geheel of geporioneerd) (st.) 48,00 p/kg
Hertenbiefstuk 100 gr/per stuk vacuum (st.) 32,50 p/kg 
Hertenbiefstuk 125 gr/per stuk vacuum (st.) 32,50 p/kg
Hertenbiefstuk 150 gr/per stuk vacuum (st.) 32,50 p/kg
Hertenbiefstuk 200 gr/per stuk vacuum (st.) 32,50 p/kg
Hert technische delen vers (aantal kilo) 24,75 p/kg
Hertenpoulet (aantal kilo) 19,20 p/kg
Hertenrollade vanaf 500 gr. (st.) 21,00 p/kg
Hertenbout variabel gewicht(alleen in geheel te bestellen) 18,00 p/kg
Hertenracks 1-1,5 kg. Diepvries = 11 ribben (st.) 44,50 p/kg
Hertensucade (per kilo) 19,20 p/kg



Wild zwijn 
Zwijnsbiefstuk 100 gr. (aantal st.) 37,00 p/kg
Zwijnsbiefstuk 125 gr. (aantal st.) 37,00 p/kg
Zwijnsbiefstuk 150 gr. (aantal st.) 37,00 p/kg
Zwijnsrollade vanaf 500 gr. (st.) 20,40 p/kg
Zwijnsbout ontbeend variabel gewicht(kilo) 27,50 p/kg
Zwijnspoulet (kilo) 17,45 p/kg
Zwijnsfilet gevliesd geheel of geoprtioneerd (aantal of kilo) 41,20 p/kg

Kangoeroe
Kangoeroebiefstuk 100 gr. (st.) 23,30 p/kg
Kangoeroebiefstuk 125 gr. (st.) 23,30 p/kg
Kangoeroebiefstuk 150 gr. (st.) 23,30 p/kg

Patrijs
Patrijs (st.) 8,60 p/st

Fazant
Fazant haan ca. 1 kilo panklaar (st.) 11,35 p/st 
Fazant borstfilet ca. 100 gr. (st.) 24,70 p/kg
Fazantbouten ca. 70 gr. (st.) 10,95 p/kg

Wilde Eend
Wilde eendenfilet met vel ca. 80 gr. (st.) 39,25 p/kg
Wilde eend panklaar 0,7 kg. (st.) 11,70 p/st

Duif
Wilde duif panklaar hollands ca. 0,2 gr. (st.) 6,20 p/st
Houtduiffilet ca. 50 gr. (st.) 33,75 p/kg

Gans
Wilde gans ca 2,5 kg (st.) 15,10 p/st 
Tamme gans ca. 4-4,5 kg (st.) 12,10 p/kg

Tamme Eend
Tamme eend canettes 1500 gr. vr. (st.) 9,50 p/kg
Tamme eendenfilet canettes per 2 = 360 gr vr. 19,95 p/kg
Tamme eendenbouten vrouwelijk 200 gr. (st.) 10,40 p/kg
Eendenbout confit (gegaarde eendenbout in eendenvet) (st.) 18,95 p/kg



Parelhoen
Parelhoenfilet met vel (st.) 23,30 p/kg
Parelhoenfilet supreme met vleugel (st.) 18,25 p/kg
Parelhoenboutjes zonder rug 150-200 gr (st.) 12,00 p/kg
Parelhoen heel panklaar 1000 gr. (st.) 9,80 p/kg

Kwartels
Kwartel 200 gr. (st.) 3,79 p/st
Kwarteleieren tray 18 st. (trays 18 st.) 3,89 p/tr
Kwartel ontbeend (st.) 4,65 p/st
Kwartelfilet (st.) 31,30 p/kg

Poussins
Poussins 400-450 gr. (st.) 10,25 p/kg

Kalkoen
Kalkoen 2-2,5 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 2,5-3 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 3-3,5 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 3,5-4 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 4-5 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 5-6 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 7-8 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 8-10 kg. (st.) 8,20 p/kg
Kalkoen 10 + kg. (st.) 8,20 p/kg

Kalkoen heel Label Rouge(vrije uitloop) 
vóór 15 december bestellen 16,20 p/kg

Kalkoendrumsticks variabel gewicht (st.) 5,35 p/kg
Kalkoenpoten variabel gewicht (st.) 5,85 p/kg
Kalkoendijenmet bot variabel gewicht (st.) 6,80 p/kg
Kalkoendijenvlees 2,5 per pak 7,50 p/kg
Kalkoenhaasjes (st.) 11,65 p/kg
Kalkoenrollade vers vanaf 1000 gram (st.) 12,25 p/kg
Kalkoenrollade gev. met gedr. zuidvruchten & noten va. 1 kg 15,10 p/kg 
Kalkoen gev. met gedr. zuidvruchten & noten va. 2 kg 13,30 p/kg 
Kalkoen gev. met gedr. zuidvruchten va. 2 kilo 13,00 p/kg
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Kalkoen gevuld met eekhoorntjesbrood, standaard ca. 2,3 kilo 
vóór 15 december bestellen 13,00 p/kg

Kalkoen gevuld met gekarameliseerde appels,stand.ca. 2,3 kilo 
vóór 15 december bestellen 13,00 p/kg

Kalkoen ontbeend (behalve drum en vleugelbot) 2,8 of 4 kilo 11,50 p/kg

Gerookte producten
Gerookte kipfilet (st.) 14,50 p/kg
Gerookte eendenfilet ca. 300 gr. (st.) 38,80 p/kg
Gerookte kalkoenfilet (st.) variabel gewicht 17,90 p/kg

Poulet des landes
Poulet des landes heel (st.) 8,35 p/kg
Poulet des landes filet ( aantal schaaltjes van 2) 18,30 p/kg
Poulet des landes bouten (aantal schaaltjes van 2) 11,50 p/kg

Specialiteiten
Hazenpeper 1000 gr (st. van 1 kilo) 20,50 p/kg
Hertenstoofpotje 1000 gr.(st. van 1 kilo) 20,50 p/kg
Fazantpate staaf 1000 gr. 14,40 p/kg
Reepate staaf 1000 gr. 14,40 p/kg
Eendenpate 1000 gr. 14,40 p/kg
Wildpoulet (aantal kilo) 15,65 p/kg
Wild-trio (haas-hert-zwijn) 180 gr. (st.) 45,25 p/kg
Wildgourmet schaal 2 pers.=360 gr. (haas-hert-zwijn) (st.)  45,25 p/kg
Gourmetspiesjes vers 25 gram (st.) 15,75 p/kg
Eendenvet blik 1 ltr (st.) 8,90 p/bl
Ganzenlever variabel gewicht ! (st.) 5 dagen levertijd 56,00 p/kg
Eendenlever variabel gewicht ! (st.) 5 dagen levertijd 36,50 p/kg


