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Champignonpaté
Rijkelijk gevuld en altijd
uitermate smaakvol.

Nu bak 2kg            € 16.25/stk

Oma’s braadspek bake-off
Geeft naast een lekkere smaakbeleving 
ook een heerlijke geurbeleving in uw 
winkel.
Verkrijgbaar als Zeeuws, Provençaals, met 
kruidenboter en als Piri Piri variant. 

Nu                              € 7.25/kg

Leverkaas
Perfect snijdbaar en uitermate zachtromig.

Nu                                         € 5.60/kg
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Lekker met suiker of stroop

Nu                                     € 5.95/kg

Slagers erwtensoep rol 
Rijkelijk gevuld en wordt geleverd
zonder rookworst.

Nu 1kg                                   € 2.75/stk

Notencervelaat
Ambachtelijk bereid en gerijpt.

Nu                                       € 11.40/kg

”Spe aa  anbevo en
ci l a l ”

” p aa  nbevo en
S eci l aa l ”

Kip teriyakisalade 
Onderscheidend in uw saladeassortiment..

Nu 1kg  of 6x150gr              10% korting

Satésaus kant & klaar Epos
Waanzinnig lekker!

Nu 5kg                                    € 25.55/emm.

”Extra voordeel”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”

Diverse Pauls pie’s
In de smaken: Stewed beef, Thai chicken,
asperge kip, saté ajam pedis, spicey lamb
en traditionel mince.

Nu  12x180gr       5% korting
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Een uniek concept van de meest smakelijke 
wildpaté specialiteiten. Het concept omvat de smaakvarianten:
* Wildzwijn paté met veenbessen 1.75kg.
* Wildzwijn paté met rode port & bosbessen 1.75kg.
* Ree paté met oude whisky & amandelen 1.75kg.
* Ree paté met bosbessen 1.75kg.
* Fazant paté met pistache 1.75kg.
* Haas paté met oude whisky en noten 1.75kg.
* Eenden paté met groene peper 1.75kg.
* Eenden paté met mandarijn 1.75kg.
* Eenden mousse met port en Sauterne likeur 1.5kg.
Het gehele assortiment wordt aangeboden in aardewerk bakken en 
een uiterst decoratief opgemaakt met daarbij duidelijk aangegeven
welke soort het betreft.

De overheerlijke ovengebakken wildpatés.

Fitness ciabatta
Als u houdt van een gezonde levensstijl.
Een mengeling van tarwe, rogge, gerst, soja en havermout.
De decoratie bestaat uit sesam, lijnzaad, havervlokken en
zonnebloempitten.

Nu 90x90gr                        € 42.75/ds

S eciaal a bevolen ”
” p a n !

.
”Ze zijn er weer..... .........!”

r o v de a
”B o dje an m and!”

Slagers runderrookworst
Zeker niet droog en de lekkerste van Nederland.
Geheel glutenvrij en op beukenhout gerookt.

Nu                                       € 8.65/kg
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