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Cranberry paté
Rijkelijk gevuld, zacht romig en
vol van smaak.

Nu bak 2kg                     € 15.50/stk

Filet américain speciaal
Heerlijk op het avondje van Sinterklaas.
Filet met mayonaise, uitjes en ui.

Nu 4x175gr                           € 6.95/ds

Coburger rauwe ham
Lekker met meloen.

Nu                                                 € 10.35/kg

Gebr. Rosbief naturel speciaal
De lekkerste en dagvers bereid.

Nu                                        € 13.25/kg
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Heerlijk gekruid en gebraden.

Nu                                        € 9.95/kg

Kalfsfricandeau
Prachtig rosé gebraden en heerlijk
als vitello tonato voorgerecht

Nu                                € 13.65/kg

Gekookte lamsham
Bereid met rozemarijn en tijm.

Nu                                        € 15.75/kg

aa  nbevo en
”Speci l aa l ”

a nb
”Specia l aa evolen”

Ettore tartufo
Heerlijke cacciatori met truffel.

Nu doos 12x250gr                       € 17.95/kg

Vitello tonato salade
Rijkelijk gevuld met draadjes kalfsvlees.

Nu bak 1kg of tray 6x150gr       10% korting 

a”Specia l aanbevolen”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”
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Wij bieden u als Schep van Ginkel een uniek, onderscheidend en uitgebreid assortiment aan,
om uw klanten te laten “watertanden”. Het gehele assortiment is naast de sensationele 
smaakbeleving uiterst attractief opgemaakt en een ware “eye-catcher” in uw vitrine.
Het assortiment bestaat uit:

(middelgrof en rijkelijk gevuld met tenminste 50% wild):
* Terrine van wildzwijn met groene peper.
* Terrine van ree met bosbessen.
* Terrine van eend met mango.

:
* Paté van gekonfijte peer en schilvers ganzenlever.
* Wildzwijn paté met veenbessen.
* Fazant paté met amandelen.
* Ree paté met amandelen.
* Eenden paté met mandarijnen.
* Eenden paté met groene peper.
* Eenden mousse met port en sauterne.
* Haas paté met walnoten en oude whisky.
* Mousse van bosduif.
* Mousse van kwartel en vijgen.

Noviteit wild terrines 

Regulier wild paté assortiment

Heerlijk als tussendoortje. Rijkelijk gevuld met de beste grondstoffen
en delicaat op smaak gebracht. Verkrijgbaar als;

* Traditional Mince 

* Stewed Beef 

Paul’s Pie’s

€ 25.85/ds
€ 28.65/ds
€ 28.40/ds
€ 28.95/ds
€ 28.10/ds

doos 12x180gr          

doos 12x180gr                  

* Thai Chicken doos 12x180gr                 

* Spicey Lamb doos 12x180gr                  

* Saté Ajam Pedis doos 12x180gr             

Exclusief voor ons bereid. Ideaal als
“tussendoortje”, als snack of bij een 
warm en koud buffet.

Focaccia met spek, kaas en ui

€ 25.95/dsNu doos 9x±545gr                                     

” e ker b le gen ”
L k  e g !

p
”Als u de lekkerste wild até wilt verkopen?”
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