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Daroni
Gebraden gehakt naturel half ± 1,5 kilo
160030 Gebraden saté gehakt half ± 1,5 kilo
160000

Nu: € 5,52 p/kg
Nu: € 5,85 p/kg

Gebraden gehakt naturel of met saté,
altijd lekker, maar neem ik er nou een of alle twee?

Daroni
Gebraden vlaams gehakt half ± 1,5 kilo
160040 Gebraden uien gehakt half ± 1,5 kilo
160050

Nu: € 5,59 p/kg
Nu: € 5,76 p/kg

De Piet had nog twee ander in zijn zak,
ook lekker, bekijk het op uw gemak !!

Galbani
Pancetta Magretha ± 1,6 kilo
264140 Salami rustico (melzese) ± 1,0 kilo
734100 Grana Pandano Scaglie bak à 500 gram
264500

Nu: € 13,73 p/kg
Nu: € 11,91 p/kg
Nu: € 7,67 p/st

De Sint heeft liever Spaans,
Bovenstaand = Italiaans.

De Groot
Pittige Hoornsche leverworst 350 gram
132070 Pittige Hoornsche leverworst 1,0 kilo
132060

De topper onder de leverworst, groot of klein,
met pittige nasmaak, het is geen gein.

Nu: € 1,27 p/st
Nu: € 3,44 p/st
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Bedford
Truffelham ± 3,0 kilo (nieuw)
246020 Saltufo 6 x 83 gram
246011

(B)

Nu: € 16,26 p/kg
Nu: € 24,17 p/kg

Mooie truffelham met lekkere truffel farce gevuld,
leuk voor de Sinterklaas, voor de kerst nog even geduld.

Looman
Pepernoten boter 6 x 100 gram (B)
408501 Pepernoten boter bak à 750 gram
(B)
408305

Nu: € 7,20 p/st
Nu: € 6,22 p/st

Pepernoten boter in een tray of in een bak,
schept u zelf uit of kiest u voor het gemak.

De With
Kipschotel Stroganoff 3,0 kilo (B)
340150 Penne Carbonara gratin 3,0 kilo (B)
340550

Nu: € 24,91 p/st
Nu: € 24,05 p/st

De lekkerste maaltijden, goed gevuld van de With,
hoe ze het doen, vraag mij niet hoe het zit.

Poelier
Hertenbiefstuk à 150 gram
345150 Hazenpeper bak à 500 gram
210110

(B)
(B)

Bestel al uw wild met de feestdagen ruim op tijd,
dan krijgt u later zeker geen spijt!!

Nu: € 26,72 p/kg
Nu: € 11,17 p/st
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Vandemoortele
600551

Lotus speculoos muffin, gevuld

(B)

Nu: € 35,66 p/ds

36 x 112 gram per doos
600600

Panini gegrild / voorgesneden

Nu: € 17,82 p/ds

(B)

54 x 80 gram per doos

Lekker panini gegrild of een muffin met speculoos,
bestel ze nu, ze zitten keurig in een doos.

Hansel
Eiersalade met bieslook 1,0 kilo
410428 Sesam sojasaus 1,0 kilo (NIEUW !!)

Nu: € 6,45 p/st
Nu: € 6,30 p/st

410060

(B)

Nieuw sesam sojasaus te gebruiken bij o.a. verse tonijn,
Rosbief, poké bowl, kipspiesjes etc. etc. is dat niet fijn !!

Zijdenbos
Nu: € 4,07 p/kg
Nu: € 7,50 p/kg

Paardenworst natuurdarm 500 gram
180351 Katenspek à 2,0 kilo
140970

Heerlijke paardenworst en smakelijk katenspek,
het water loopt nu al uit mijn …………!

Volystar
348388

Chicken bites met roze pepersaus

348390

Pavé mignon zonder vel

2 x 2,8 kilo (B)

2 x 40 x 95 gram

Maaltijdcomponenten van kip of kalkoen,
lekker makkelijk hoeft u niets aan te doen.

(B)

Nu: € 8,21 p/kg
Nu: € 9,13 p/kg
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De Spiegeleire
220747

Paté Sinaasappel/Gr.Marnier/mandarijn

(B)

Nu: € 31,89 p/st

witte porseleinen schaal 2,6 kilo
220756

Paté brie, nootjes, honing, port

Nu: € 32,16 p/st

220780

Kalfspaté Milanese

Nu: € 40,78 p/st

(B)
witte porseleinen schaal 2,6 kilo
(B)
witte porseleinen schaal 2,6 kilo

Luisterd allemaal, bovenstaand alléén op schaal !!

De Spiegeleire
Ouderwets gebakken paté 2,5 kilo (B)
220940 Breijdel rillettes 1,0 kilo
(B)
220160 Triangeltje truffel-cranberry 1,0 kilo
(B)
220760

Nu: € 15,17 p/st
Nu: € 13,14 p/st
Nu: € 19,98 p/st

Een rillette of paté, waarom neemt u ze niet alle twee ?

Specialiteiten
Kaasrollen 6 x 160 gram
260100 Jambon iberico blok Legado ± 2 kilo
240120

Nu: € 9,05 p/st
Nu: € 37,32 p/kg

Bladerdeeg gevuld met kaas voor onze Pieterbaas,
of een lekker Spaanse iberico ham in blok voor Sinterklaas.

Kivits
Nasi Goreng kip bak à 2,0 kilo (B)
348315 Budget bami ketjap bak à 2,0 kilo (B)
348312

Goed gevuld, lekker van smaak en in een bak,
waarom zelf maken, top product, ga voor het gemak.

Nu: € 9,56 p/st
Nu: € 6,58 p/st
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De Kaasboer
Dadelbrood met walnoot à 5,0 kilo
600801 Vijgen amandelbrood à 5,0 kilo (B)
600800

600802

Dadel-Vijgenbrood sinaas-choco

600803

Dadel-kokosbrood à 5,0 kilo (B)

(B)

à 5,0 kilo (B)

Nu: € 45,00 p/st
Nu: € 41,74 p/st
Nu: € 65,10 p/st
Nu: € 60,37 p/st

De Kaasboer
Nu: € 1,83 p/st
Nu: € 3,42 p/st
Nu: € 3,42 p/st

Vijgen-amandelbroodje à 200 gram (B)
600811 Amandel-dadelbroodje à 225 gram (B)
600812 Vijgen-dadelbroodje à 225 gram (B)
600810

Dadel-kokosbrood

Amandel-dadelbroodje

Vijgen-amandelbroodje

Dadel-vijgenbrood
Sinaas-choco

Hip, leuk, spannend en erg lekker, dit diverse dadelbrood,
perfect op een kaasplank, heerlijk en zoet, vers van de boot.

Dreug
Dreug een worstje met smaak en prachtige verhalen,
respect voor dier, natuur, geen verspilling en de boer genoeg betalen.
Verkrijgbaar in de smaken puur, venkel, chipotle, gember-kardemon,
rozemarijn-citroen,
De inhoud van een doosje is 6 x 155 gram, dat is toch zeker te doen.
148500

Dreuge worst assorti 6 x 155 gram p/ds

De doosjes hebben allemaal dezelfde prijs,
ik lijk Sinterklaas wel, ben niet goed wijs.

Nu: € 17,55 p/ds
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Kwekkeboom
Saucijzenletter à 500 gram
600331 Saucijzenstaaf à 250 gram
600330

(B)
(B)

Nu: € 10,50 p/st
Nu: € 5,75 p/st

Van Kwekkeboom komen de lekkerste letters en staven,
gevuld met kalfsgehakt in bladerdeeg, het is een gave.

Zwan / Schop
Boterhamworst Zwan blik à 1,84 kilo
280110 Boterhamworst Schop blik à 1,8 kilo
280120

Nu: € 12,30 p/st
Nu: € 12,42 p/st

Boterhamworst in blik van Schop of Zwan,
kinderen (en ouders) lusten er wel pap van.

Ce Es
Brabantse metworst 2 x 450 gram
148165 Brabantse metworst à 200 gram
148160

Nu: € 8,87 p/kg
Nu: € 2,08 p/st

Deze verse metworst is een begrip, en wat een geluk,
je kan ze per kilogram krijgen maar ook per stuk.

King Cuisine
Pittige kip salade 1,0 kilo
406015 Gyros salade 1,0 kilo
406005

Zachte kip of heerlijke gegrild vlees in fijne smaken,
zulke lekkere salades kan alleen King Cuisine maken.

Nu: € 8,77 p/st
Nu: € 8,77 p/st
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