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Notenpaté
Voor bij een sfeervolle herfstavond.

Nu bak 2kg                      € 16.25/stk

Amb. katenspek 
Traditioneel gezouten en gerookt.

Nu                                       € 13.15/kg

Mexicaanse & Italiaanse 
Grillworst Bake-Off
De Mexicaanse variant is bereid met 
Galopenjo peper en cheddar en de
Italiaanse variant met kaas rode & groene
paprika en champignons.

Nu                                   € 7.20/kg

Geldig week 43 & 44
21 okt. t/m 1 nov. 2019Amb. gebr. fricandeau

Met de smaak zoals fricandeau behoort
te smaken.

Nu                                      € 11.95/kg

Gepelde scharreleieren
Klasse S. Van de beste Nederlandse kwaliteit.

Nu emmer 60 stuks                € 7.25/emm.

Vlaamse snijworst
Uit de beste grondstoffen bereid..

Nu                                        4 + 1 Gratis

”Speciaal anbevolena
”

”Spe aal anbevolen
ci a

”

Carpaccio salade 
Onderscheidend in uw saladeassortiment..

Nu 1kg  of 6x150gr              10% korting

Brie de Neutre rond
Heerlijk op een broodje met honing

Nu                                          € 6.65/kg

”Extra voordeel”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”

Salame Ettore Tartufo
Met een delicate zachte smaakbeleving.

Nu 12x250gr                 € 19.50/kg
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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.

Focaccia oregano zeezout
Bereid uit natuurlijke grondstoffen en 
een ambachtelijke bereiding met de beste
kwaliteit olijfolie en grof zeezout.

Nu 3x3x545gr                     € 24.25/ds

ci
vo n

”Spe aal aanbe le !”

.
”Ze zijn er weer..... .........!”

r o v de a
”B o dje an m and!”

Slagers kookworst ambachtelijk 
Bereid naar een traditioneel ouderwets recept met fijne kruiden en een natuurlijk
rookproces van beukenhout. Deze slagers kookworst leent zich ideaal om op vaste
eet momenten, deze warm te laten keuren/verkopen vanuit een hotpot.
Succes verzekerd en dit zeker gezien het feit dat dit product in de traditionele
retail niet te verkrijgen is. Kortom, een unieke kans om u als ambachtsman
te onderscheiden.

Nu                                      € 7.10/kg
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