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Snijwaren  Prijs per 100 gram Hoeveelheid 

Boterhamworst   €1,19  

Brabantse zure zult  €0,80  

Casselrib gekookt  €1,95  

Casselrib gerookt €1,95  

Cornedbeef  €1,30  

Cranberry paté  €1,80  

Fricandeau van de BBQ €2,05  

Gebraden gehakt  €1,27  

Gekookte achterham €2,30  

Gerookt spek €1,25  

Gerookte ham €1,55  

Gerookte kipfilet €1,73  

Gerookte kipfilet met tuinkruiden €1,73  

Grillworst  €1,30  

Katenspek  €1,85  

Leverkaas €1,66  

Palingworst  €1,15  

Rookvlees  €2,75  

Room paté  €1,80  

Rosbief  €2,10  

Snijworst  €1,30  

Truffel salami €3,25  

Zeeuws spek  €1,85  

Filet americain  €1,65 Groot of klein  

 

Worst- en saucijzenbrood 

Worstenbrood groot per 5 verpakt €7,-  

Worstenbrood klein per 5 verpakt €3,50  

Saucijzenbrood groot per stuk €1,40  

Saucijzenbrood klein  per stuk €0,70  

 

Opgemaakte koude schotels Prijs per 

persoon 

Aantal 

personen 

Luxe vleesschotel 

Gevuld met o.a.: 

Rundvlees salade  

Mini saté (kip) 

Gegaarde borrelstickjes (kip)  

Huisgemaakte partyballetjes  

Asperges in ambachtelijke ham 

Meloen in ambachtelijke gerookte ham  

Heerlijke paté 

Gevulde snijworstrolletjes 

Gevulde eieren 

€11,50 

 

Luxe visschotel  

Gevuld met o.a.:  

Zalmsalade of rundvleessalade   

Gerookte zalm 

Noorse garnalen  

Gerookte forel  

Rivierkreeftjes  

Gevulde eieren 

€15,50 

 

Vegetarische schotel  

Gevuld met o.a.: 

Aardappelsalade  

Vega balletjes  

Gevulde komkommer  

Gevulde tomaatjes  

Asperge 

Brie 

Diversen rauwkostsalades 

€11,50 

 

Stokbrood met kruidenboter €1,50  
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Gourmet  
 

 Prijs p.p. Aantal 

personen 

Vlees gourmet 400 gram per persoon 

• Varkenshaasmedaillon  

• Kipfilet naturel of gemarineerd  

• Schnitzel naturel of gepaneerd 

• Shoarma of varkensroerbak  

 

Vanaf 6 personen is het ook mogelijk 

een mix te maken. Indien u dit wilt 

hoeft u niets door te strepen. 

 

• Biefstuk 

• Hamburger 

• Kipsaté 

 

 
€8,35 

 

Kindergourmet 200 gram per kind   

• Kipfilet naturel of gemarineerd 

• Shoarma of varkensroerbak 

• Cadeautje 

 

• Mini vinkje 

• Mini saté 

• Hamburger 
€5,20 

 

Vis gourmet 400 gram per persoon  

• Zalm              

• Garnalen  

• Kabeljauw 

 

• Tilapia  

• Heilbot  

• victoriabaars 

 

€8,90 

 

Wild gourmet 360 gram per persoon 

• Haas 

• Hert  

• Zwijn  

 

€14,95 

 

 

Compleet  

• 2 rauwkostsalades  

• Rundvleessalade 

• Krielaardappeltjes  

• Stokbrood & kruidenboter  

• 3 sausjes  

• champignon 

• ui  

• paprika  

 

€5,00 

 

Wild   Prijs per kilo Aantal / 

gewicht 

Eend  Eendenbout 200 gram  €11,55  

 Filet per 2 á  180   gram €19,55  

 Gerookte filet 300 gram €32,50  

 Tamme eend 1500 gram  €10,95  

Konijn  Hollands konijn 1,6 kilo  €11,95  

 Konijnenbout 250 gram  €16,95  

 Konijnenruggen 700 gram  €16,95  

 Konijnen rug filet 50 gram  €25,95  

Hert  Biefstuk 100 / 200 gram  €30,95  

 Poulet 1000 gram  €17,95  

 Rollade v.a. 500 gram  €22,35  

Kalkoen  Hele kalkoen 2 t/m 10 kilo Dagprijs   

 Hele kalkoen gevuld met 

kastanje 2,3 kilo  

Dagprijs   

 Hele kalkoen gevuld met 

zuidvruchten en walnoot 3 kilo 

Dagprijs  

 Hele kalkoen gevuld met 

bospaddenstoelen 2,3 kilo 

Dagprijs  

 Dijenvlees   €8,45  

 Rollade v.a. 750 gram  €13,95  

Wild  Poulet 1000 gram  €16,50  

Kant en  

klaar  

Hazen peper  €18,95  

 Ree peper  €18,95  

Andere wild bestelling: 


