
Varkensvlees EAA-kwaliteit
001 varkenshaas (lang) 1 kg 12,90

002 varkenshaas (kort) 1 kg 9,90

003 varkensoesters 4 x 125 gr 6,40

004 cordon bleu (v/d filet) 4 x 125 gr 4,90

007 blanke schnitzels v/d bovenbil 1 kg 9,90

008 gepaneerde schnitzels v/d bovenbil 1 kg 9,90

009 zigeunerschnitzels v/d bovenbil 1 kg 9,90

010 varkensfrikandeau v/d bovenbil 2 x 500 gr 6,90

012 magere varkenslapjes van de bovenbil 1 kg 7,90

013 filetlapjes (mager) 1 kg 7,90

015 filet/creb (aan ‘t stuk) 2 x 500 gr 7,90

016 filetrollade (gekruid) 2 x 500 gr 8,90

018 halscarbonade zonder been, lapjes 1 kg 7,50

019 halscarbonade zonder been, aan het stuk 2 x 500 gr 7,50

020 speklapjes zonder zwoerd, gemarineerd 1 kg 9,90

022 speklapjes zonder zwoerd 1 kg 9,90

024 varkenspoulet v/d bovenbil 4 x 250 gr 6,90

025 nasivlees, mager en extra fijn 4 x 250 gr 6,50

026 dikbevleesde spareribs XL 1 x 700 gr 6,95

027 dikbevleesde spareribs 1 kg 9,90

028 dikke platte ribben 1 kg 6,90

030 snertvlees (reepjes) 4 x 250 gr 6,50

Limousine rundvlees  
041 botermalse kogelbiefstuk 4 x 125 gr 15,90

042 biefwokreepjes gemarineerd 2 x 250 gr 9,90

043 braadvlees (liesstuk) aan stuk  1 x 1 kg 12,90

044 rosbief aan het stuk 1 x 500 gr 6,90

045 bief/baklapjes 1 kg 14,90

046 botermalse riblap 1 x 500 gr 6,90

047 magere stooflapjes 1 kg 13,90

048 sucadelapjes 1 kg 13,90

049 hacheevlees/runderpoulet 4 x 250 gr 9,90

070 mager soepvlees (stuk) 4 x 250 gr 9,90

077 mergpijpjes 4 stuks 1,60

Kip en kalkoen A-kwaliteit  

099 kipfilet z/v gepaneerd (rauw) 6 stuks 7,80

100 kipfilet zonder vet (ca. 10 stuks) 1 kg 9,90

101 kipfilets z/v gemarineerd (rauw) 6 stuks 7,80

102 kipfiletrollade (gekruid) 2 x 500 gr 8,90

103 kippenpoten zonder rug (4 à 5 stuks) 1 kg 4,25

104 kipdrumsticks (ca. 10 stuks) 1 kg 4,25

106  kipfilet krokant (cornflakes) 6 stuks 4,80

107 kipschnitzels 6 stuks 4,80

108 kalkoen cordon bleu (ham/kaas) 6 stuks 4,80

109 kipfilet naturel voorgebraden 6 stuks 9,00

110 kipfiletblokjes naturel 4 x 250 gr 8,90

111 kipfiletblokjes, saté 4 x 250 gr 8,90

112 Japanse kipfiletblokjes 4 x 250 gr 8,90

115 kipfiletblokjes mystery 4 x 250 gr 8,90

117 kipshoarma van filet 4 x 250 gr 9,90

118 kipdijenvlees, blokjes 4 x 250 gr 8,90

120 kipgehakt gekruid 4 x 250 gr 8,90 

121 kalkoenschnitzels 1 kg 12,90

122 kalkoenhaasjes 1 kg 12,90

Gebraden beenham  Allergeenvrij en botermals!
222 gebraden beenhamflakes 4 x 250 gr 12,90

223 gebraden beenham, plakken 6 plakken 9,60

224 gebraden beenham, aan het stuk 1 x 500 gr 6,45

225 gebraden beenham XL, aan het stuk  1 x 1500 gr 17,50

Gehaktproducten, onze specialiteit 
141 mager rundergehakt gekruid 1 kg 7,75

142  mager rundergehakt, ongekruid  4 x 250 gr 7,75

143 mager gehakt h.o.h. 1 kg 5,40

144 mager gehakt h.o.h. 1 kg 5,40

145 braadworst h.o.h. 1 kg 5,90

146 braadworst h.o.h. 1 kg 5,90

147 saucijsjes h.o.h. 1 kg 5,90

149 mager varkensgehakt 1 kg 5,40

   151 varkensbraadworst 1 kg 5,90 

  154 soepballetjes van eigen gehakt  1 kg 7,90

Zonder meerprijs verpakken wij uw gehaktproducten met 
afwijkende gewichten. Wanneer u uw gehakt producten 
met afwijkend gewicht verpakt wilt hebben, graag uiterlijk 
woensdag bestellen zodat wij dit speciaal voor u kunnen 
bereiden. Indien u af wilt wijken van onze standaard  
verpakkingen, kunt u dit vermelden bij bijzonderheden. 

Panklaarproducten
170 Jomo-burger rund 6 stuks 7,20

171 Indische schijven 6 stuks 6,00

172 roomschnitzels 6 stuks 4,80

173 rundertartaartjes  6 stuks 4,80

174 gehaktballen speciaal (rauw) 6 stuks 4,80

175 boomstammetjes (ham/kaas) 6 stuks 4,80

176 gehakt cordon bleu (beenham/kaas) 6 stuks 6,60

177 malse slavinken (met mager speklapje) 6 stuks 4,80 

178 blinde vinken 6 stuks 4,80

179 rundervinken 6 stuks 6,00

180 satéschnitzels (met satésaus) 6 stuks 6,00

181 jägerschnitzels (met zigeunersaus) 6 stuks 7,20

183 katenvlinders 6 stuks 7,20

185 gehaktballen, voorgegaard 6 x 130 gr 6,00

186 partybal, zoet 1 x 500 gr 3,90

Kant & klaar (reepjes en stukjes)
190 shoarmavlees (rauw) 4 x 250 gr 7,50

191 gyrosvlees (rauw) 4 x 250 gr 7,50

192 frikandeaureepjes naturel (rauw) 4 x 250 gr 6,50

195 shoarmabroodjes (pita) 6 stuks 0,75

201 kipfiletreepjes (gebraden/gemarineerd) 4 x 200 gr 10,00

Gegaarde wildproducten
460 gegaard hertenvlees stukjes 2 x 250 gr 9,90

Losgevroren vleesproducten
Wanneer u gewend bent om periodiek kwaliteitsvlees te kopen en dit voor enkele weken in te vriezen, is dit de perfecte oplossing voor u. Wij werken uitsluitend met de allerbeste  
kwaliteit vis, kip, kalkoen, rund- en varkensvlees. Ingekocht bij vertrouwde grossiers die aan strenge eisen voldoen. Daardoor kunnen wij u de garantie geven van een optimaal product. Wij  
verzorgen alles zo dat u, als u onze producten kent, geen ander vlees meer in uw diepvries wilt hebben. De producten worden geportioneerd en direct los ingevroren.  
Zo kunt u iedere portie apart uit de diepvries nemen. De verpakkingen zijn voorzien van de productaanduiding, het bereidingsadvies en de uiterste houdbaarheidsdatum. 

Bestellen losgevroren vleesproducten
Bestelt u de losgevroren vleesproducten van maandag t/m donderdag dan worden deze op zaterdag bezorgd, bestelt u op vrijdag dan kunnen wij dit helaas niet garanderen. Wanneer u 
uw gehaktproducten met afwijkend gewicht verpakt wilt hebben, graag uiterlijk woensdag bestellen zodat wij dit speciaal voor u kunnen bereiden. Het gehele assortiment met de  normale 
prijzen vindt u op deze pagina. Op de voorpagina vindt u de speciale aanbiedingen en de periode waarin deze gelden. Heeft u de laatste folder niet, dan kunt u op onze site de meest recente 
aanbiedingen bekijken. Op de startpagina van de website kunt u de actuele folder afdrukken. 

Kant & klaar (vacuum)
240 goulash (rundvlees) 400 gr 4,00

241 gehaktballetjes in tomatensaus 400 gr 3,60

244 kipfilet pilav 400 gr 4,00

245 grillhamstukjes in honing mosterdsaus 400 gr 4,00

246 varkenspoulet in champignonsaus 400 gr 4,00

247 kipsaté in satésaus 400 gr 4,00

248 gehaktballetjes in satésaus 400 gr 3,60

249 satésaus (vacuum verpakt) 4 x 250 gr 6,00

Vegetarische producten 
250 groenteschijven 6 stuks 8,40

251 schnitzels 6 stuks 8,40

252 champignon burgers 6 stuks 9,00 

254 fakkelbrood (hartig gevulde tortillawrap) 6 stuks 10,50

Snacks
263 Brabo’s / Brabants worstenbrood XL  18 x 120 gr 15,00

264 Brabo’s / Brabants worstenbrood XL   6 x 120 gr 6,00

268 frikandellen (Subliem) 40 x 100 gr 15,00

269 frikandellen (Subliem)  6 x 100 gr 3,60

275 loempia met kipfilet, ambachtelijk  6 x 190 gr 9,00

276 koude schotel met rundvlees 1 x 1000 gr 7,00

Barbecuespecialiteiten
399 kipfilets z/v gemarineerd (rauw) 6 stuks 7,80

400 kipfilets gemarineerd* 6 stuks 9,60

401 kipdrumsticks* 6 stuks 6,60

405 kipsaté, klein* 12 stuks 8,40

407 kipspies, groot/geel* 6 stuks 9,60

412 varkenssaté, klein 12 stuks 9,60

413 varkenssaté, groot 6 stuks 9,60

414 souvlakiespies 6 stuks 9,60

415 shaslicks 6 stuks 9,60

416 varkenshaasspies  6 stuks 12,00

420 barbecueworstjes* 6 stuks 4,80

421 grillburgers h.o.h.* 6 stuks 4,80

422 Jomo-burger rund 6 stuks 7,20

424 spekfakkels XL 6 stuks 9,60 

425 speklapjes zonder zwoerd, gemarineerd 1 kg 9,90

426 plakjes katenspek, gemarineerd* 6 x 80 gr 6,60

427 gebraden grillham plakken * 6 x 100 gr 9,60

428 dikbevleesde spareribs XL * 1 x 700 gr 6,95

429 dikbevleesde spareribs * 1 kg 9,90

433 varkensfiletlapjes, gemarineerd 6 stuks 9,60

435 kruidenboter 2 x 100 gr 2,20

436 fakkelbrood (hartig gevulde wrap) 6 x 115 gr 10,50
* Dit product is voorgegaard 

Visproducten
448 pangafilet naturel 1 kg 6,90

449 Noorse zalmfilet zonder huid 4 x 125 gr 12,00

450 kibbeling, voorgebraden 1 kg 9,90

451 lekkerbekjes, voorgebraden 6 x 160 gr 8,40

453 gamba’s gemarineerd (rauw, gepeld) 2 x 250 gr 12,90

Kwantumkorting
Wanneer wij op 1 adres voor 200 euro aan 
diepvriesproducten mogen bezorgen, 
krijgt u gratis 1 doosje van 18 st Brabo’s (263)
met eigen gehakt. 

Voor al onze diepvriesproducten geldt 
wanneer u 10 eenheden van 1 product koopt, 
u het 11e product gratis krijgt. 


