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Wildlijst 2020-2021



Omschrijving Prijs Euro Stuk/kg

Bosduif 

Bosduif filet hele 90 gr/ 110 gr met vel 19,20 kg

Jonge bosduif 3,65 stuk

Gans

Ganzenlever rauw +/- 500 gr 42,75 kg

Ganzenvet in emmer 1 kg 8,50 emmer

Karkassen

Karkassen groot wild 3,40 kg

Karkassen klein wild (gevogelte) 2,30 kg

Eend

Eendenlever rauw +/- 500 gr 30,25 kg

Eendenbout 260gr/320 gr (per 2 st.vac.) 6,60 kg

Canette ( barberie) +/- 1.5 kg 6,90 kg

Eendenvlees 10,90 kg

Wilde eend

Wilde eendfilet +/- 170 gr 21,90 kg

Wilde eendfilet +/- 350 gr 6,95 stuk

Wilde eendbout +/- 50 gr/60 gr 0,55 stuk

Wilde eend gekuist panklaar 600gr/700 gr 7,25 stuk

Everzwijn

Everzwijngebraad uit bout +/- 1 kg 15,40 kg

Everzwijngebraad met been +/- 5 kg 12,90 kg

Everzwijnfilet +/- 1,2 kg 14,00 kg

Everzwijnfilet diepvries (per doos van 15 kg) 11,00 kg

Everzwijnragout (2,5kg per pak) 9,70 kg

Everzwijnsteak 16,50 kg

Everzwijnbil met been 11,50 kg
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Fazant

Fazant hen panklaar +/- 600 gr 7,00 stuk

Fazant haan panklaar +/- 800 gr 8,00 stuk

Fazantfilet 220 gr/ 250 gr 15,95 kg

Fazantbout +/- 150gr/160 gr 0,75 stuk

Fazantfilet diepvries met vel (1 kg per pak) 13,90 kg

Fazant billenvlees uitgebeend 8,90 kg

Fazant suprême (filet + vleugel) 17,50 kg

Haas

Hazenlevers 6,80 kg

Hazenbout vers +/- 400 gr 3,95 stuk

Hazenfilet diepvries 120 gr/140 gr 26,90 kg

Hazenstoverij vlees van de bil 11,50 kg

Hazenruggen diepvries met vlies +/- 650 gr 16,45 kg

Hazenfilet vers +/- 130 gr 26,80 kg

Hazenruggen vers 700 gr/800 gr 18,00 stuk

Verse hazen gekuist +/- 2.3 kg 20,50 stuk

Hazenkarkassen 4,50 kg

Hazenvoorpoten 5,50 kg

Hert

Hertenbil in de been vers 8,90 kg

Hertenhaasjes vers 22,80 kg

Hertenhaasjes diepvries 21,80 kg

Hertenrug met been +/- 5 kg 14,00 kg

Hertensteak +/- 180 - 220 gr 16,50 kg

Hertenfilet Nieuw-Zeeland +/- 2 kg 19,80 kg

Hertenbout ontbeend 13,30 kg

Hertengebraad ontvliesd uit bout +/- 1 kg 17,50 kg

Hertengebraad 4 delen van de bil 16,50 kg

Hertenfilet Nieuw-Zeeland diepvries +/- 2 kg 14,75 kg

Hertenragout 2,5 kg per pak 10,95 kg

Hertenkroontjes Nieuw-Zeeland 900gr/1.2 kg 25,50 kg

Topside (voor carpaccio) 19,00 kg

Konijn

Wild konijn 1 kg 7,45 stuk

Konijn ragout (tam, zonder beentjes) 13,90 kg



Kwartel

Kwartelei (1x18) 3,96 set

Kwartel met kop +/- 160 gr 2,45 stuk

Kwartelbillen (per doos = 80 st) 13,90 kg

Kwartelfilet (met vel, dubbel en ontbeend)

(per doos = 80 st = 2,5 kg)

22,80 kg

Pasteien - foie gras

Ganzenleverpastei in blokvorm natuur 0,5 kg 62,50 kg

Eendenleverpastei in blokvorm natuur 0,5 kg 49,50 kg

Patrijs

Jonge patrijs roodpoot gekuist 4,90 stuk

Patrijsfilet (+/- 100 gr per stuk = dubbele filet) 19,60 kg

Gekweekte grijze patrijs  (dit wildseizoen niet te verkrijgen in België)

Ree

Reegebraad uit bout +/- 1 kg 19,00 kg

Ree (in zijn geheel) +/- 11,5 kg = bruto gewogen 11,00 kg

Reerug met been +/- 1.5kg/2.5 kg 24,90 kg

Reebil met been +/- 2.5kg/3 kg 14,50 kg

Reeragout (2,5 kg per pak) 13,50 kg

Reefilet +/- 900 gr/1.3kg 32,90 kg

Ree in 4 technische delen 19,00 kg

Reefilet diepvries 29,90 kg

Reesteak 25,50 kg

Sausen en confituren

Witloofconfituur Cor de Chasse 1 kg 8,75 stuk

Vijgenconfituur Cor de Chasse 1 kg 10,72 stuk

Ardeense rode ajuinconfituur 1 kg 7,80 stuk

Veenbessensaus Cor de Chasse 1 kg 8,90 stuk

Ajuinconfituur Cor de Chasse 1 kg 7,80 stuk

Ajuinconfituur met sinaasappel 8,75 stuk

Wilde veenbessen

Wilde veenbessen diepvries per 2,5 kg 7,50 kg



Tournedos

Tournedos van hert vers 90 gr 19,50 kg

Tournedos van haas vers 90 gr 14,50 kg

Tournedos van everzwijn vers 90 gr 14,50 kg

Gerookte producten

Gerookte bosduivenfilet (dubbel) +/-120 gr) 5,50 stuk

Gerookte kippenfilet 10,95 kg

Gerookte eendefilet 200 gr/220 gr 23,50 kg

Gerookte fazantefilet (dubbel) +/-220 gr)  8,50 stuk

Gerookte kwartel 2,80 stuk

Gerookte everzwijnham in blok 27,50 kg

Gerookt everzwijngebraad 22,00 kg

Gevogelte

Zwarte hoeve kip 6,95 kg

Zwarte hoeve kip filet 13,25 kg

Zwarte hoeve kip suprême (filet + vleugel) 12,25 kg

Gevulde kalkoen met porto en champignons 13,40 kg

(3.5; 4.5; 6kg)



Volgende producten zijn verkrijgbaar

met variabele weekprijzen.

Prijzen op aanvraag

Alle exotis h vlees ka garoo, izo , krokodil, kudu, ze ra, e z…
Alle kalfsvlees (inclusief kalfszwezerik van het hart of nek)

Alle rundsvlees

Alle vers lamsvlees (filet, kronen, lamszadel, kotelet, bout, ragout)

Alle diepvries lamsvlees (filet, kronen, lamszadel, kotelet, bout)

Alle Me helse koekoek produ te  filet, ille , suprè e, e z…
Alle parelhoe  produ te  filet, ille , suprè e, e z…
Alle varkensvlees

Alle kalkoe e  produ te  filet, ille , dru sti k, e z…
Alle ko ij e  produ te  filet, ille , rugge , e z…
Fra s gevogelte duive , piepkuike , poulet de Bresse, e z…   
Eendenfilet 260gr/320 gr 

Verse aardappelkroketten 50 stuks/100 stuks

Krielaardappelen 4 kg (voorgegaard)

Aardappelen blokjes 4 kg (voorgegaard)

Voorgebakken frietjes 1 kg

Onze prijzen kunnen wekelijks worden aangepast aan 

de schommelingen van de markt

Vers onder voorbehoud van beschikbaarheid

Wild kan objecten van het schot bevatten

Bestel tijdig 2 werkdagen op voorhand AUB



GAMMA WILDPASTEIEN

Pasteien in terrines van 2 kilo (leeggoed 8 euro)

Fazant 23,90 euro / stuk

Ree 23,90 euro / stuk

Everzwijn 23,90 euro / stuk

Haas 23,90 euro / stuk

Pasteien in staafvorm van +/- 1 kilo grof  

Fazant 11,57 euro / stuk

Ree 11,57 euro / stuk

Everzwijn 11,57 euro / stuk

Patrijs 11,72 euro / stuk

Haas 11,57 euro / stuk

Mousse in staafvorm +/- 1 kilo 

Wilde Eend 11,47 euro / stuk

Kwartel 11,62 euro / stuk

Bosduif 11,62 euro / stuk

Eend met Porto 11,47 euro / stuk

Pasteien in Korstdeeg mini 0,420 gram (op bestelling)

Fazant 8,31 euro / stuk

Ree 8,31 euro / stuk

Everzwijn 8,31 euro / stuk

Pasteien in terrine mousse 1,6 kg (op bestelling)

Bosduif 19,23 euro / stuk

Eend met porto 19,23 euro / stuk

Kwartel 19,23 euro / stuk

Wilde eendenmousse 19,91 euro / stuk
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Ambachtelijke Kaaskroketten 65 gr 1x20 
Een heerlijk kaaskroketje bereid met oude Breugel kaas, 

die van deze klassieker weer iets speciaals maakt! 

0.62 € / ST 
 

Ambachtelijke Garnaalkroketten 65 gr 1x20 
Heerlijk afsmakend bereid met garnalenbisque 

en verse grijze Noordzee-garnaal van hoogstaande kwaliteit! 

1.75 € / ST 
 

Garnaal de luxe 80 gr 1x10 
Heerlijk afsmakend bereid met garnalenbisque 

En 40% verse grijze Noordzee-garnaal van hoogstaande kwaliteit! 

2.80 € / ST 
 

Ambachtelijke zalm-dillekroket 65 gr 1x12 
Zeker ook een topper, een heerlijk afsmakend kroketje 

bereid met gerookte zalmsnippers, gepocheerde zalmfilet en dille kruiden.   

1.01 € / ST 
 

Ambachtelijke wildkroket 65gr 1x12 
Een kroketje van hoog niveau bereid met stukjes hertekalffilet, 

 oesterzwammen, verse wildfond en bouillon van boschampignons. 

1.15 € / ST 
 

Aperitief mix de luxe 20 gr 1x60  
6 verschillende soorten kroketjes met 10 stuks per soort 

22.20 € / doos van 60 stuks 
 

 
Ook verse aardappelkroketten Van Kelderman te verkrijgen  

verpakt per 10, 20, 50 of 100 stuks! 
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Schuimwijn 
SAUVIGNON BLANC BRUT 2020 

 JC LE ROUX: 

 
J.C. Le Roux Sauvignon Blanc is de keuze voor de liefhebber van 

Excellente sprankelende wijnen. 
In 1983 werd de J.C. Le Roux Sauvignon Blanc als eerste Kaapse 

Wijn als Superieur geklasseerd. 
De eerste sprankelende Kaapse wijn van de nobele Sauvignon Blanc 

Druif was geboren. 

Prijs per fles: 7.28 €. 

 

Zuid-Afrikaanse wijnen. 
Topkwaliteit aan zeer voordelige prijzen.   



 

Rode Wijnen 
CABERNET SAUVIGNON 2018 DROSTDY-HOF: 

 
 

Gerijpt in kleine vaten van Franse eik, heeft deze volle, rijke en edele rode wijn 
de klassieke kenmerken van toosterige eik in de neus en de smaak van 

cassis. Deze wijn heeft een lange en indrukwekkende afdronk. 

Prijs per fles: 5.06 € 

 
MERLOT 2019 DROSTDY-HOF: 

 
Deze 100% Merlot heeft een vol en zacht karakter met rijke kersen-nuances in 
de neus en een lange, fruitige afdronk. Opmerkelijke, maar zachte tannines 

waardoor deze wijn jong gedronken kan worden. 

Prijs per fles: 5.12 € 
 



 
SHIRAZ 2018 DROSTDY-HOF: 

 
Deze Shiraz is een volle rode wijn met kruidige aroma’s 

Wanneer te drinken: voor onmiddellijk genot. 
Ideaal met rood vlees,eend,wild en gegratineerd groenten. 

Prijs per fles: 5.06 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



Witte Wijnen 
STEEN (CHENIN BLANC) 2019 DROSTDY-HOF: 

  
 

Uitsluitend gemaakt van Chenin Blanc druiven. Een mooie, evenwichtige, 
droge, witte wijn met een zijdezacht gehemelte vol aroma's van appels en 

bloemetjes. Ideaal bij zeevruchten. 

Prijs per fles: 4.19  €. 
 

CHARDONNAY 2019 DROSTDY-HOF: 

 
Een delicate, edele wijn met een complex boeket. Gegist en gerijpt in kleine 

Franse eik om een vol, droog en elegant karakter te verkrijgen. Gemaakt van 
100% Chardonnay met een zachte en rijke smaak en een fruitige afdronk die 

blijft nazinderen om te eindigen in een mooie finish. 

Prijs per fles: 4.87 €. 



 
SAUVIGNON BLANC 2019 DROSTDY-HOF: 

 
Deze 100% Sauvignon Blanc is droog, rond en heeft volle aroma's met een 
goede harmonie tussen de plantaardige, peper- en grasaroma's. Fris, maar 

toch complex met een aciditeit die mooi en evenwicht ligt met zijn vol 
karakter. 

Prijs per fles: 4.87 € 
 

Rosé Wijn 
ROSE 2019 TWO OCEANS: 

 
Aroma’s van aardbei , meloen en vers fruit met een 
Frisse afdronk. Ideaal bij vis, rund, gegrilde kip en 

Zachte kazen. 

Prijs per fles: 4.69 € 
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