
Assortiment 
 
Fazant: 
Fazant haan NL per stuk   €34,50 
Fazant hen NL per stuk   €29,50 
Fazant borstfilet imp per 100 gr  €  7,50 
Fazant bout imp per 100 gr  €  3,00 
 
Haas: 
Haas heel per stuk   €49,50 
Haas bout per stuk   €11,50 
Haas rug per stuk    €14,50 
Haas filet per 100 gr   €  5,45 
Haas voorlopers per 100 gr  €  3,25 
Haas Poulet per 100gr   €  4,25 
 
Eend: 
Eend stuk vers    €19,50 
Eend borstfilet vers per stuk  €  7,25 
Eend bout per stuk   €  2,75 
 
Gans: 
Gans borst per 100 g   €  3,00 
Gans bout per 100 gr   €  1,75 
Gans stoofvlees mager   €  2,30 
 
Konijn: diepvries 
Konijn heel per stuk   €19,50 
 
Houtduif: diepvries 
Houtduif heel per stuk   €  7,00 
Houtduif borstfilet per stuk  €  3,50 
 
Hert: per 100 gram 
Hert rugfilet    €  6,50 
Hert biefstuk    €  5,50 
Hert bout heel m.b.   €  3,50 
Hert bout heel z.b.   €  4,75 
Hert braadstuk    €  4,75 
Hert poulet    €  3,00 
Hertenrack    €  5,75 
Gehakt      €  1,75 
 
Zwijn: per 100 gram 
Zwijn rugfilet mager   €  6,00 
Zwijn rugfilet vet    €  5,00 
Zwijn haas     €  7,50 
Zwijn steaks     €  5,00 
Zwijn braadstuk    €  4,50 
Zwijn poulet    €  3,00 
Zwijn schouder/schenkel m.b.  €  2,00 
Zwijnsrack     €  4,50 
 
 
 
 

 
 
Ree: 
Is niet vast op voorraad, door gebrek aan afschot in 
de regio. Met enige regelmaat wel verkrijgbaar 
maar niet vooruit te bestellen. 
 
Kant en Klaar: 
Gekonfijte Ganzenbouten (per 4 st) €20,50 
Gekonfijte Ganzenbouten (per 2 st) €10,75 
Gekonfijte hele eend   €24,50 
Hazenpeper, per 500 gr   €19,50 
Gansgoulash, per 500 gr   €13,50 
Grunneger Wildhachée, per 500 gr  €12,50 
Ganzencurry, per 500 gr   €11,50 
Gans zuurvlees, per 500 gr  €11,50 
Confit wilde eend (per 6 st)  €17,25 
Hert Bourguignon per 500 gr`  €18,50 
 
Vleeswaren: (per 100 gr) 
Hert achterham gerookt   €4,00 
Zwijn achterham gerookt    €3,50 
Hert pastrami    €4,50 
Hert Pekelvlees    €3,00 
Rauwe ham zwijn   €6,50 
Coppa Nostrana     €8,50 
Chorizo gans     €3,50 
Droge worstsoorten    €4,50 
Gerookte ganzenborst   €3,50 
Gerookte eendenborst   €6,00 
 
*alle producten zijn op basis van beschikbaarheid, 
eventuele wijzigingen in het assortiment en prijs 
onder voorbehoud!! 
 
**de producten op deze lijst zijn allen verkrijgbaar 
in de winkel, vers en/of bevroren. 
 
***bestellen niet noodzakelijk! Kom vooral langs 
 
****is er iets uitverkocht? We hebben altijd een 
passend alternatief! 


