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CULIVIER by PINKI is de volgende stap naar de service 
die wij onze klanten willen aanbieden.

Meer en meer ervaart ons sales-team dat klanten op
zoek zijn naar één leverancier voor hun dagelijkse

behoeften. Met CULIVIER willen wij graag die premium
fresh food partner worden.

Ons culinair gamma is opgedeeld in vier peilers :
Vlees, vis, groenten en zuivel.

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de markt,
om onze ecologische voetafduk binnen de perken te 

houden, om onze logistiek te optimaliseren en vooral
om u steeds beter van dienst te zijn, ontwikkelden wij

CULIVIER voor u.
CULIVIER staat voor een klantgerichte aanpak met respect

voor dier en milieu.

De ‘one stop shop’ heeft voor onze klanten niets dan
voordelen. Uw boekhouding hoeft maar één factuur per
week te verwerken. U heeft één aanspreekpunt voor al

uw behoeften. U draagt bij tot het beperken van uw
ecologische voetafdruk omdat het logistiek proces veel
eenvoudiger wordt. Maar bovenal geniet u van uiterst

scherpe prijzen omdat onze logistieke kost daalt.

Zoals u van ons gewoon bent, dragen wij QSP hoog in ons 
vaandel. Quality als in het selecteren van de beste

slachterijen en uitsnijderijen wereldwijd, de beste vis-
en groentenveilingen, de beste merken en de meest

betrouwbare partners. Service als in wij leveren dagelijks
behalve op zondag. Price als in correcte prijzen voor de

geleverde kwaliteit.

Op de volgende pagina’s vind u een greep uit ons 
assortiment. Toch op zoek naar een ander product ?

Aarzel dan niet om ons of iemand van ons sales-team
te contacteren.
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1. Vlees, Wild, Gevogelte 
1.01 Rund 

Artikel Verpakking Herkomst

  filet pur m/ketting 4-5 kg  Wit-Blauw

  filet pur gesneden gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  filet pur z/ketting 3,5-4 kg  Wit-Blauw

  filet pur z/ketting gevliesd 1,8-2,0 kg  Wit-Blauw

  entrecôte extra snijklaar 3 kg  Wit-Blauw

  entrecôte gesneden gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  zesrib gesneden gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  côte à l'os gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  chateaubriand mignon    vanaf 500 gram  Wit-Blauw

  filet mignon 1,5 kg  Wit-Blauw

  steak royal snijklaar 1,5 kg  Wit-Blauw

  steak mignon gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  steak extra gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  steak I gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  steak II gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  steak gezin gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  steak kraai gewicht naar keuze  Wit-Blauw

  filet d'anvers 1,5 kg  Wit-Blauw

  kraai gepeld 1 kg  Wit-Blauw

  bavette gepeld 1 kg  Wit-Blauw

  américain niet gemalen 1 kg  Wit-Blauw

  tong per kg  Wit-Blauw

  mixed grill 450-500 gram  steak-lamcot-kala-vklap-pens

  filet pur - tenderloin 2,5 kg  Ierland Prime

  filet pur - tenderloin 250 gr  Ierland Prime gesneden

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Ierland Prime
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  ribstuk - rib eye 350 gram  Ierland Prime gesneden

  kroon 4 kg  Ierland Prime

  filet mignon angus 1 kg  Ierland Prime

  steak mignon 250 gram  Ierland Prime gesneden

  kogel - baby top 1 kg  Ierland Prime

  steak kogel 225 gram  Ierland Prime gesneden

  entrecote - striploin 5 kg  Ierland Prime

  entrecote - striploin 350 gram  Ierland Prime gesneden

  diamanthaas 5*200-350 kg  Ierland Prime

  picanha 1,5 kg  Ierland Prime

  kraai 1,5 kg  Ierland Prime

  bavette 1,5 kg  Ierland Prime

  tomahawk 0,8-1,2 kg  Ierland Prime

  T-bone 550 gram  Ierland Prime

  carpaccio 12*80 gram  Ierland Prime

  filet pur m/ketting 4 kg  Limousin

  filet pur gewicht naar keuze  Limousin gesneden

  côte à l'os 1-1,2 kg  Limousin gesneden

  entrecôte 4 kg  Limousin

  entrecôte gewicht naar keuze  Limousin gesneden

  filet mignon 2 kg  Limousin

  steak mignon gewicht naar keuze  Limousin gesneden

  steak extra gewicht naar keuze  Limousin gesneden

  filet pur m/ketting 4 kg  Blonde d'Aquitaine

  filet pur gewicht naar keuze  Blonde d'Aquitaine gesneden

  côte à l'os gewicht naar keuze  Blonde d'Aquitaine gesneden

  entrecôte 4 kg  Blonde d'Aquitaine

  entrecôte gewicht naar keuze  Blonde d'Aquitaine gesneden

  filet mignon 2 kg  Blonde d'Aquitaine

  steak mignon gewicht naar keuze  Blonde d'Aquitaine gesneden
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  steak extra gewicht naar keuze  Blonde d'Aquitaine gesneden

  filet pur z/k - tenderloin 2,5 kg  Ierland Hereford

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Ierland Hereford

  entrecote - striploin 5 kg  Ierland Hereford

  filet pur m/ketting 2,5 kg  Simmental

  ribstuk - entrecôte 3 kg  Simmental

  lendestuk - faux filet 5 kg  Simmental

  filet pur m/ketting 4 kg  Charolais

  ribstuk - entrecôte 4 kg  Charolais

  lendestuk - faux filet 5 kg  Charolais

  tartaar gemalen 2*180 gram  Charolais

  filet pur z/k - tenderloin 2,5 kg  Schotland Angus

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Schotland Angus

  entrecote - striploin 5 kg  Schotland Angus

  filet pur z/k - tenderloin 2 kg  Argentinië

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Argentinië

  entrecote - striploin 6 kg  Argentinië

  filet pur z/k - tenderloin 2 kg  Brazilië

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Brazilië

  entrecote - striploin 6 kg  Brazilië

  dikke bil gevliesd - top side 4 kg  Uruguay grain fed

  picanha 1-1,5 kg  Uruguay grain fed

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Uruguay grain fed

  filet pur z/k - tenderloin 2 kg  Australië grain fed

  ribstuk - rib eye 2-3 kg  Australië grain fed

  entrecote - striploin 6 kg  Australië grain fed

  filet pur z/ketting 2 kg  Holstein

  ribstuk - rib eye 2 kg  Holstein

  lende - entrecôte 5 kg  Holstein

  lende gepekeld & gerookt 1,25 kg  Holstein
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1.02 Kalf 

1.03 Varken 

  filet pur m/ketting 1 kg  Nederland Blank

  dunne lende z/been 4 kg  Nederland Blank

  filet mignon gevliesd 1,25 kg  Nederland Blank

  muis gevliesd 1 kg  Nederland Blank

  kroon 2 kg  Nederland Blank

  lapje machinaal plat gewicht naar keuze  Nederland Blank

  kotelet gewicht naar keuze  Nederland Blank

  hartzwezerik per kg  Nederland Blank

  nier met vet per st  Nederland Blank

  osso buco 5*350 gram  Nederland Blank diepvries

  carpaccio 12*80 gram  Nederland Blank diepvries

  filet pur m/ketting 1 kg  Nederland Rosé

  dunne lende z/been 4 kg  Nederland Rosé

  rib eye 1-1,5 kg  Nederland Rosé

  boutgebraad gevliesd 3 kg  Nederland Rosé

  haasjes 600 gram  België

  carré z/been 3-4 kg  België

  carré lapjes machinaal plat gewicht naar keuze  België

  carré kotelet gewicht naar keuze  België

  spiering z/been 3 kg  België

  buik opgekuist 3 kg  België

  spare-rib 20*500 gram  België

  spare-rib 20*500 gram  Spanje diepvries

  speenvarkencarré gepekeld 1,5 kg  Nederland diepvries

4



1.04 Lam 

  speenvarkenfilet gepekeld 1 kg  Nederland diepvries

  carré z/been 3-4 kg  België Duroc d'Olives

  haasjes 600 gram  België Duroc d'Olives

  kroontje 4 kg  België Duroc d'Olives

  kroontje opgekuist 2,5 kg  België Duroc d'Olives

  spiering z/been 3-4 kg  België Duroc d'Olives

  buik z/been opgekuist 3-4 kg  België Duroc d'Olives

  spare ribs 20*500 gram  België Duroc d'Olives

  rib fingers 2,5 kg  België Duroc d'Olives

  presa 2,5 kg  België Duroc d'Olives

  pluma 2,5 kg  België Duroc d'Olives

 secreto 2,5 kg  België Duroc d'Olives

  haasjes - solomillo 400 gram  Spanje Ibérico

  carré z/been - lomo 700 gram  Spanje Ibérico

  kroontjes - corona 800 gram  Spanje Ibérico

  schouderfilet - presa 700 gram  Spanje Ibérico

  schouderstuk - pluma 300 gram  Spanje Ibérico

  staartstuk - tapilla 400 gram  Spanje Ibérico

  schouderstuk - secreto 200 gram  Spanje Ibérico

  wang - carrillada 1,2 kg  Spanje Ibérico

  kroontje korte snit 2*350 gram  Nieuw Zeeland

  filet 4*250 gram  Nieuw Zeeland

  heupjes 4*150 gram  Nieuw Zeeland

  bout zonder been 1,2 kg  Nieuw Zeeland

  côtelet enkel 80*60 gram  Nieuw Zeeland diepvries

  kroontje korte snit 2*350 gram  Nieuw Zeeland diepvries

  kroontje lange snit 2*400 gram  Nieuw Zeeland diepvries

  kroontje Saratoga 2*350 gram  Nieuw Zeeland diepvries
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1.05 Paard 

1.06 Konijn 

1.07 Kip 

  filet 1 kg  Nieuw Zeeland diepvries

  schouder z/been 1,2 kg  Nieuw Zeeland diepvries

  tenderloin 2,5 kg  Argentinië

  entrecôte gewicht naar keuze  Argentinië

  rumpsteak gewicht naar keuze  Argentinië

  geheel 1,5-2,0 kg  België

  filet 1 kg  België

  rug 4*550 gram  België

  bout 6*250 gram  België

  bout 275-325 gram  China diepvries

  schouder 12*100 gram  België

  braadkip 1 - 1,7 kg  België

  filet 400-500 gram 10 kg  België

  filetlapje 230-260 gram 2,5 kg  België

  filet haasjes 5 kg  België

  filet gerookt 350 gram  Frankrijk

  bout 400 gram 10 kg  België

  boutvlees z/vel 5 kg  België

  onderbout 140-160 gr 2,5 kg  België

  vleugel apéro 40 gr 2,5 kg  België

  Mechelse koekoek 1,1-1,5 kg  België

  Mechelse koekoekfilet m/vel 14*110-150 gram  België

  maïskip 1,2-1,4 kg  België Crête d'Ardennes
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1.08 Kalkoen 

1.09 Eend 

1.10 Parelhoen 

  maïskipfilet m/vel 10 x 200 gram  België Crête d'Ardennes

  maïskipbout z/rug 10 x 250 gram  België Crête d'Ardennes

  hoevekip 1,2-1,4 kg  België Crête d'Ardennes

  hoevekipfilet m/vel 10 x 200 gram  België Crête d'Ardennes

  hoevekipbout z/rug 10 x 250 gram  België Crête d'Ardennes

  piepkuiken 400-450 gram  Frankrijk

  filet jumbo 1,0-2,0 kg  Polen

  filetlapje gewicht naar keuze  Polen

  filetgebraad 2,5 kg  België  diepvries

  canette 350 gram  Frankrijk

  filet canard mannelijk 350 gram  Frankrijk

  filet canette vrouwelijk 2*200 gram  Frankrijk

  filet canard mannelijk 350 gram  Frankrijk diepvries

  filet de canard gerookt 300 gram  Frankrijk

  bout 350 gram  Frankrijk

  bout gekonfijt 350 gram  Frankrijk

  carpaccio 12*80 gram  Frankrijk diepvries

  parelhoen 1,2 kg  Frankrijk

  filet 2*300 gram  Frankrijk

  filetlapje met vleugel 2*200 gram  Frankrijk

  hammetje 10*160 gram  Frankrijk diepvries
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1.11 Kwartel 

1.12 Jonge Duif 

1.13 Foie Gras 

1.14 Stoofvlees 

  kwartel  160 gram  Frankrijk

  kwartel gerookt 4*160 gram  Frankrijk

  ontbeend 4*125 gram  Frankrijk

  filet 10*25 gram  Frankrijk

  eieren 18 stuks  Frankrijk

  jonge duif marktklaar 450 gram  Frankrijk Roy de France

  jonge duif uitgebeend 350 gram  Frankrijk Roy de France

  filet 1 kg  Frankrijk Roy de France

  gehele eendenlever extra 600 gram  Frankrijk

  eendeleverschijfjes 20*50 gram  Frankrijk diepvries

  gehele ganzenlever extra 600 gram  Frankrijk

  ganzeleverschijfjes 20*50 gram  Frankrijk diepvries

  eendelever prêt à cuire blok 1,1 kg  Frankrijk

  ganzelever prêt à cuire blok 1,1 kg  Frankrijk

  brick Madeira gans 1 kg  Frankrijk

  torchon gans 1 kg  Frankrijk

  carré Calvados eend 1 kg  Frankrijk

  torchon eend 750 gram  Frankrijk

  runds mager 2,5 kg

  runds nek 2,5 kg

  runds nek Ierland 2,5 kg

  runds zenuwstuk 2,5 kg
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1.15 Brochette 

1.16 Gehakt 

  kalfs blanquette 2,5 kg

  varkens mager 2,5 kg

  varkens wangen 2,5 kg

  lamsnavarin 2,5 kg

  kalkoen filet 2,5 kg

  kalkoen bout 2,5 kg

  kip filet 2,5 kg

  kip boutvlees 2,5 kg

  konijn 2 kg

  rundsbrochette natuur 10*225 gram

  rundsbrochette gemarineerd 10*225 gram

  varkensbrochette natuur 10*225 gram

  varkensbrochette gemarineerd 10*225 gram

  brochette mix natuur 10*225 gram

  brochette mix gemarineerd 10*225 gram

  kippenbrochette natuur 10*225 gram

  kippenbrochette gemarineerd 14*180 gram

  rundsgehakt 2,5 kg

  rundsaméricain gemalen gewicht naar keuze

  rundsaméricain gemalen 2*180 gram  Charolais

  varkensgehakt 2,5 kg

  lamsgehakt 2,5 kg

  kalfsgehakt 2,5 kg

  kippengehakt 2,5 kg

  gemengd gehakt rund-varken 2,5 kg

  gemengd gehakt lam-varken 2,5 kg
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1.17 Worst 

1.18 Burgers 

1.19 Gyros & Pitta 

  varkensworst 10*200 gram

  varkenschipolata 20*100 gram

  gemengde worst rund-varken 10*200 gram

  merguezeworst 10*50 gram  diepvries

  kippenworst 16*155 gram

  kippenchipolata 20*100 gram

  kippenmergueze 20*100 gram

  witte pens Mr Boudin 3*90 gram  Bertrand : witloof & dragon

  witte pens Mr Boudin 3*91 gram  Toni : venkel & oregano

  rundsburger 10*180 gram

  rundsburger ANGUS 6*200 gram  diepvries

  lamsburger 10*180 gram

  gemengde burger 10*180 gram

  gemengde kaasburger 10*180 gram

  gemengde ardennerburger 10*180 gram

  kippenburger 10*180 gram

  kippenburger gepaneerd 12*125 gram

  kippenburger met kaas 12*125 gram

  varkenspitta 2,5 kg

  lamspitta 2,5 kg

  kippengyros 2,5 kg

  varkensgyros 2,5 kg

  rundsgyros 2,5 kg
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1.20 Panklare Gerechten 

1.21 Voorgegaarde Producten 

1.22 Bereide Gerechten 

  gemengde blinde vink 10*200 gram

  kippen blinde vink 10*165 gram

  varkensboomstammetje 10*180 gram

  kippenboomstammetje 10*165 gram

  varkensvogelnestje 10*200 gram

  kippengranaat 10*220 gram

  kippencordon bleu 10*200 gram

  varkenscordon bleu 10*200 gram

  varkensfiletschnitzel 10*200 gram

  kippenvleugel apéro                         4*1 kg  Volys

  kippenspiesje 12 gr 2*2,5 kg  Top Table

  gebraden 1/2 kip 10*450 gram  Keukenhelden

  gekookt gevogeltevlees 2,5 kg  Europa Cuisson

  kippensoepballetjes 1 kg  Europa Cuisson

  kippennuggets                      150*20 gram  Maïski

  kalkoenpavé mignon                10*125 gram  Volys

  varkenshammetje 4*600 gram  Breydel

  varkensboutje 8*200 gram  Sneukelaar

  varkenscôte à l'os braisé 10*450 gram  D'hulster

  pulled pork 2*1 kg  Slow Food Masters

  pulled beef 2*1 kg  Slow Food Masters

  pulled chicken 2*1 kg  Slow Food Masters

  lasagne 5 kg  Vamos

  kip curry 2*1,5 kg  Delasia
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1.23 Charcuterie 
BELGISCHE HAM 

EUROPESE HAM 

  kip zoet zuur 2*1,5 kg  Delasia

  kip peking 2*1,5 kg  Delasia

  kip tikka massala 2*1,5 kg  Delasia

  noedels royal 2 kg  Delasia

  kippenballetje tomatensaus 2,5 kg  Chicken Masters

  vol au vent super 2,5 kg  Chicken Masters

  spaghettisaus kippengehakt 2,5 kg  Chicken Masters

  kalkoenstoofvlees mosterd 2,5 kg  Chicken Masters

  spaghettisaus 2,5 kg  Damse Polder

  vol au vent 2,5 kg  Damse Polder

  varkenswangetjes 2,5 kg  Damse Polder

  rundstong Madeira 2,5 kg  Damse Polder

  balletjes tomatensaus 2,5 kg  Damse Polder

  rundsstoofvlees 2,5 kg  Damse Polder

  gekookte achterham 5 kg  Standard

  gekookte achterham m/zijbeen 5 kg  Belgascone

  toastham gerookt 3 kg

  Breydelham z/been elite 5 kg  Breydel

  meesterlyck ham gebraiseerd 6 kg

  cobourg gerookt 4 kg

  Gandaham 10 maand blok 2,5 kg  Ganda 10 maand +

  gedroogde ham 5 kg  Duroc D'OLives9 maand +

  boerenham Polderlander 5 kg  Polderlander 10 maand +

  Italiaanse ham 6 kg  Villani

  Italiaanse ham blok 2,5 kg  Villani

  Serrano ham ontbeend blok 2 kg

  Ibérico ham Cebo 30 m blok 2,5 kg
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CHARCUTERIE 

CHARCUTERIE VERSNEDEN 

  Ibérico ham Cebo 18 m blok 2,5 kg  Deliflanders

  Parmaham Classico 5 kg

  salami z/look 3 kg

  Ardeense salami 2 kg

  chorizo extra 2 kg

  droge worst 5*60 gram

  parijse worst 2 kg

  mortadella 1,5 kg

  kippenwit 1,4 kg

  kalkoenfilet 1,4 kg

  crêmepaté 1,75 kg

  boerepaté 2,5 kg

  varkensrilette 2,3 kg

  ganzenrilette 1 kg

  boerekop 2,2 kg

  gerookt spek 1,5-2 kg

  gerookt spek blokjes 1 kg

  Breydelspek ontzwoerd 2 kg

  pancetta Arotolata 1/2 2 kg

  salami z/look 500 gram

  salami Milano 10*110 gram

  ontvette ham 500 gram

  Gandaham 500 gram

  Serrano ham 500 gram

  Parmaham 10*110 gram

  gerookt spek 1 kg

  pancetta 10*110 gram

  bresaola 10*90 gram
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SALADES 

1.24 Haas 

1.25 Fazant 

  coppa 10*110 gram

  anti Pasto Italiano 11*130 gram

  vleessalade 1 kg Tartisan

  Américain préparé du chef 1,25 kg Tartisan

  kip curry salade 1 kg Tartisan

  kip salade 1 kg Tartisan

  tonijn salade 1 kg Tartisan

  Noordzee vissalade 1 kg Tartisan

  king crab salade 1 kg Tartisan

  crab salade 1 kg Tartisan

  haas 1,7-2,2 kg  vers

  rug z/vlies 550 gram  vers

  filet z/vlies 8*150 gram  vers

  bout 4*300 gram  vers

  rug m/vlies 600 gram  Lousia diepvries

  rug z/vlies 600 gram  Lousia diepvries

  filet z/vlies 20*150 gram  Lousia diepvries

  bout    300 gram  Lousia diepvries

  goulash - bout 2 kg  Lousia diepvries

  goulash - schouder 2 kg  Lousia diepvries

  haan 800-1000 gram  vers

  haan versneden 800-1000 gram  vers

  hen 600-800 gram  vers

  hen versneden 600-800 gram  vers

  filet met vel 7*140 gram  vers
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1.26 Patrijs 

1.27 Bosduif 

1.28 Wilde Eend 

1.29 Ree 

1.30 Jong Hert 

  goulash 2 kg  diepvries

  bout 10*175 gram  diepvries

  haan 5*1,1 kg  diepvries

  filet zonder vel +/- 12*80 gram  diepvries

  filet met vel 7*140 gram  diepvries

  Inlandse patrijs 2*250 gram  vers

  Schotse patrijs 2*350 gram  vers

  patrijzenfilet 12*70 gram  vers

  bosduif 300 gram  vers

  filet 12*70 gram  vers

  wilde eend 600-700 gram  vers

  versneden 600-700 gram  vers

  filet 10*100 gram  vers

  bout 10*150 gram  diepvries

  filet 1,2 kg  vers

  filet 1,2 kg  diepvries

  filet striploin 1,5- 2,0 kg  Nieuw-Zeeland vers

  filet striploin 1,5 kg  Polen vers
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1.31 Jong Everzwijn 

1.32 Exotisch Wild 

  filet striploin 1,5- 2,0 kg  Spanje vers

  filet tenderloin 600-900 gram  Nieuw-Zeeland vers

  filet tenderloin 600-900 gram  Polen vers

  filet tenderloin 500 gram  Spanje vers

  filet shortloin 1 kg  Nieuw-Zeeland vers

  hertesteack  per 4 st naar keuze  Nieuw-Zeeland vers

  bout 4 technische delen 2 kg  Nieuw-Zeeland vers

  goulash 2,5 kg  Nieuw-Zeeland vers

  kroontjes 10 rib  Nieuw-Zeeland vers

  filet striploin 1,5-2,0 kg  Nieuw-Zeeland diepvries

  filet tenderloin 2*500 gr  Nieuw-Zeeland diepvries

  goulash 4*2,5 kg  Polen diepvries

  filet striploin 1,0-2,0 kg  Spanje diepvries

  filet tenderloin 400-500 gr  Spanje diepvries

  carapccio 10*80 gram

  filet 1,5 kg  Duitsland vers

  gebraad 1 kg  Duitsland vers

  goulash extra 2,5 kg  Duitsland vers

  kroontjes 2 kg  Louisa diepvries

  filet 1,5 kg  Louisa diepvries

  filet mignon 600 gram  Louisa diepvries

  wang 2,5 kg  Louisa diepvries

  struisvogelfan filet 1,5 kg  diepvries

  struisvogeltenderloin filet 4*600 gram  diepvries

  struisvogelrump steak 1 kg  diepvries

  kangoeroefilet 4*200-250 gram  diepvries
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1.33 Wild Paté, Mousse & Confit 

1.34 Wild Diversen 

  kangoeroegoulash 2,5 kg  diepvries

  krokodil eye filet 600 gram  diepvries

  krokodiltournedos 140-190 gram  diepvries

  zebrafilet 2,5 kg  diepvries

  bizonsteak 2,5 kg  diepvries

  exotisch trio kan/biz/zeb             10*3*120 gram  diepvries

  ree pate 1 kg  FAG staaf

  everzwijn pate 1 kg  FAG staaf

  haas pate 1 kg  FAG staaf

  fazant pate 1 kg  FAG staaf

  patrijs pate 1 kg  FAG staaf

  wilde eend pate 1 kg  FAG staaf

  bosduif mousse 1,1 kg  FAG staaf

  kwartel mousse 1,1 kg  FAG staaf

  rode uienkonfituur 1,5 kg  Didden

  witte uienkonfituur 1,5 kg  Didden

 veenbessen 2,5 kg

 veenbessen bereid 1,5 kg  Didden

  wildbeenderen 10-15 kg

  wildkarkassen 10-15 kg

  amandel kroket 35*30 gram  Amuse croque

  amandel mini kroket 115*18 gram  Amuse croque

  everzwijn kroket 10*60 gram  Amuse croque

  everzwijn tapas kroket 66*30 gram  Amuse croque

  fazant kroket 10*60 gram  Amuse croque

  fazant  tapas kroket 66*30 gram  Amuse croque
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Jachtkalender 2021 - 2022 

 WATERWILD van tot

 wilde eend 15/08/2021 31/01/2022

 grauwe gans 15/08/2021 30/09/2021

 canadese gans 15/08/2021 31/03/2022

 KLEIN  WILD van tot

 patrijs 15/09/2021 15/11/2021

 haas 15/10/2021 31/12/2022

 fazant haan 15/10/2021 31/01/2022

 fazant hen 15/10/2021 31/12/2021

 GROF  WILD van tot

 edelhert 1/10/2021 31/12/2021

 damhert 1/10/2021 31/12/2021

 moefloen 1/10/2021 31/12/2021

 wild zwijn 1/08/2021 15/07/2021

 reebok 1/05/2021 15/09/2021

 reegeit 1/01/2021 31/03/2021

 OVERIG WILD van tot

 vos 01/03/2021 15/05/2021

 konijn bijzondere jacht bijzondere 
jacht

 houtduif bijzondere jacht bijzondere 
jacht
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BIJKOMENDE INFORMATIE EN VERKOOPSVOORWAARDEN 

Beste Klanten 

Om een vlotte samenwerking te kunnen garanderen vragen wij 
rekening te houden met volgende richtlijnen voor bestellingen.  

Bestellingen die na 12 uur geplaatst worden of worden 
doorgegeven via antwoordapparaat, kunnen de eerstvolgende 
dag niet geleverd worden en zullen worden verplaatst naar de 
volgende leverdag.  

Op vrijdag worden bestellingen tot 23u aangenomen via alle 
kanalen. Gelieve rekening te houden dat dergelijke 
bestellingen uit stock geleverd worden en dus onderhevig zijn 
aan de beschikbare voorraad. Bestellingen na 23 uur kunnen 
niet behandeld worden. 

De minimale bestelgrootte voor levering is 150,- € excl. BTW. 
Bestellingen onder deze drempel zijn onderhevig aan 
transportkosten ter waarde van €30.  

Facturen dienen betaald te worden per overschrijving binnen 
de 30 dagen na levering. Indien facturen niet betaald worden 
binnen het termijn van de 30 dagen, worden de bestellingen 
geblokkeerd. 

De opgegeven prijzen zijn richtprijzen en zijn derhalve 
onderhevig aan marktschommelingen.
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