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Paté met truffel 
en champagne
Een ware tractatie.

Nu bak 2kg                      € 16.55/stk

Notencervelaat
Ook als tapashapje een aanrader.

Nu                                       € 11.95/kg

Utrechtse slagersleverworst 
Met de zachte natuurlijke smaak zoals leverworst
hoort te smaken.   Verkrijgbaar in:

Recht z/sp 1000gr                          

Recht z/sp 500gr                            

Recht z/sp 250gr                            

Ring z/sp 1000gr                            
Ook met spek verkrijgbaar in 250gr en 500gr.

€ 3.80/kg
€ 1.85/kg
€ 0.95/kg
€ 3.95/kg

Geldig week 47 & 48
18 nov. t/m 6 dec. 2019Cacciatori met venkel 300gr

Verrassend lekker van smaak.

Nu                                      € 16.60/kg

Mosterd rollade
Met Zaanse mosterd.

Nu                                         € 10.35/kg

Amb. boerenham superieur
In een delicatesse bouillon gekookt.

Nu                                        € 8.45/kg

”Speciaal anbevolena
”

”Spe aal anbevolen
ci a

”

Vitello tonato salade superieur
Bereid met heerlijk kalfs draadjesvlees.

Nu 1kg  of 6x150gr              10% korting

Coburger rauwe ham
Zeer courant.

Nu                                          € 10.35/kg

”Extra voordeel”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”

Mortadella met truffel
Met een natuurlijke truffelaroma 
en stukjes bereid

Nu                                  € 11.95/kg
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Geldig week 47 & 48
18 nov. t/m 6 dec. 2019

Bereid uit dagvers fruit. Uitermate geschikt voor bij een wildgerecht, maar ook 
een koud buffet met warme beenham of bij een delicatesse paté als voorgerecht.
Verkrijgbaar in de smaakvarianten:
* Uien konfijt 1kg.
* Ardeense uien konfijt 1kg.
* Uien konfijt met sinaasappel 1kg.
* Veenbessen konfijt 1kg
* Vijgen konfijt 1kg.
* Sinaasappel Grand Manier konfijt 1.5kg.
* Mango gember konfijt 1.5kg.

Ouderwets lekkere Belgische konfijten

* Mini hert biefstuk spiesjes 50x30gr.
* Mini eendenborstfilet spiesjes 50x30gr.
* Mini wild spiesjes 50x30gr.

Voor bij uw gourmet & steengrill concept.
Diverse ambachtelijk bereide wildspiesjes.

Filet américain speciaal Ladessa
Een ware delicatesse op elk Sinterklaasfeest

Nu 4x175gr                                             € 6.95/ds

” t 
ull

Da wordt sm en!”

r n

”Geef het eindejaar een echt Bou go dische

smaaksensatie en verras uw klanten met....!”

i et i i ekk
”W e zo  s kr jgt l ers!”

Paul’s Pie’s
Ambachtelijk bereid en dat proeft u! Heerlijk als snack of als “tussendoortje”.
Verkrijgbaar 12x180gr in de smaakvarianten:
Traditionel Mince
Stewed Beef
Thai Chicken
Spicey Lamb
Saté Ajam Pedis
Asperge met kip

€   9.10.stk.
€   9.50/stk.
€ 10.95/stk.
€ 11.15/stk.
€ 13.90/stk
€ 20.60/stk.
€ 16.40/stk.

€ 31.25.stk.
€ 34.75/stk.
€ 31.25/stk.
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