Wild van de jager
Het jachtseizoen is weer geopend dus vanaf heden bieden wij weer een ruim
assortiment verse wildproducten. Telefonisch te bestellen A voor C.
Dat wil zeggen maandag besteld voor 12 uur is woensdag leveren.
Deze artikelen hebben wij dus niet op voorraad.
Art.nr. Artikel

Prijs

6201

€ 30,95 p/kg 6214

Wilde gans bout vac

€ 9,50 p/kg

6202 Reebout met been vac

€ 15,50 p/kg 6215

Wilde gans panklaar

€ 7,50 p/st

6203 Hertenrug met been vac

€ 21,50 p/kg 6216

Wilde gansfilet zonder vel per stuk vac

€ 9,50 p/kg

6204 Hertenbout met been vac

€ 11,95 p/kg 6218

Roodpoot patrijs panklaar

€ 4,95 p/st

6205 Zwijnsrug met been vac

€ 14,50 p/kg 6220 Haas in delen vers gevliesd in krat

€ 29,50 p/kg

6206 Zwijnsbout met rug vac

€ 12,95 p/kg 6221

€ 24,50 p/st

6207

€ 7,25 p/st

Reerug met been vac

Wilde eend panklaar

Art.nr. Artikel

Prijs

Haas vers heel gevliesd

6222 Wild konijn panklaar zonder kop cryo dpv € 7,95 p/st

6208 Wilde eendfilet met vel per stuk vac

€ 29,75 p/kg 6223 Fazant haan panklaar

€ 8,25 p/st

6209 Wilde eendenbouten per 10st vac

€ 6,95 p/kg 6224 Fazant hen panklaar

€ 8,00 p/st

6211

Wilde duif panklaar

€ 3,75 p/st

6212

Wilde duiffilet met vel per 2 stuks vac

€ 30,50 p/kg 6226 Fazantbout gepeesd met vel per 5 st vac

6225 Fazantfilet met vel per stuk vac vers
6227 Fazantdijenvlees 4x2,5kg vac diepvries

Drukfouten voorbehouden. Prijswijzigingen gedurende het seizoen
onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt, exclusief BTW.
Assortimentslijst per 20 september’19

€ 24,25 p/kg
€ 6,95 p/kg
€ 9,50 p/kg

Voor meer informatie of bestellen kunt
u contact opnemen met een van onze
verkoopmedewerkers door te bellen
naar 0227 - 860980 of te mailen naar
bestel@versekip.nl.
Naast de verse Wild van de Jager
producten bieden wij ook een ruim
assortiment winter wild voorraad
artikelen en het dozen assortiment
zoals gewend. Zie hiervoor de andere
zijde.
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Naast Wild van de Jager bieden wij nog een ruim assortiment andere dpv wild producten.

Winter Wild Voorraad
Art.nr.

Artikel

Besteleenheid

Prijs/kg

8053

Hazenrug

per stuk, ca 650 gram

€

24,30

8058

Hazenbout

per stuk, ca 350 gram

€

11,55

8074

Hazenbout gevliesd zonder rug

3,7 kg per 1 vac in doos

€

8,95

8076

Hazenrug filet 120-140gr

3 kg per 1 vac in doos

€

30,50

8064

Hazenboutvlees gesneden

10x 1 kg in doos

€

11,25

7805

Hertenbiefstuk

2x ca 125-150 gram

€

26,95

7813

Hert technische delen - VERS

ca 8 kg in doos

€

15,95

7810

Hertengoulash/poulet

per 1 kg vacuüm

€

11,50

7808

Hertengoulashvlees

10x 1kg in doos

€

7,95

7903

Zwijnsbiefstuk

2x ca 125-150 gram

€

25,95

7906

Zwijnsgoulashvlees/poulet

per 1 kg vacuüm

€

13,50

7925

Wildzwijnbout 4-6 kg

ca 15 kg in doos

€

7,50

7914

Wildzwijn goulashvlees

10x 1 kg in doos

€

9,25

8550

Poussin

per stuk ca 450 gram

€

5,45

8350

Super kwartel

per stuk ca 200 gram

€

2,45*

8353

Kwartelei

per 5x 18 stuks

€

2,35*

8301

Parelhoen

ca 1100 gram

€

5,65

8303

Parelhoenfilet met stick

2x ca 150 gram

€

14,05

8105

Ganzenvet

3,5 kg in blik

€

29,95*

8103

Ganzenvet pot 350gr

per 12 in een doos

€

5,25*

8251

Canette de Barbarie

2 kilo per stuk dpv

€

8,25

8252

Barbariefilet canard

p/st ca 300-350 gram

€

15,05

8253

Barbariefilet canette

2x ca 175 gram vac

€

14,35

8255

Cuisse de canette

2x ca 200 gram vac

€

7,05

8266

Canette filet dpv

12 kg per 2vac 180-200gram €

9,90

8280

Eendenvet

3,5 kg in blik

€

25,50*

8256

Eendenvet pot 350gr

per 6 in krimp

€

4,25*

7960

Konijnenbout

5 kg -225-275 gram in doos

€

8,50

8160

Fazant filet zonder vel

6 x 1 kg in doos

€

11,50

890

Wildbotten

7,5 kg

€

3,00

* prijs per stuk ipv kg
Drukfouten voorbehouden. Prijswijzigingen gedurende het seizoen onder voorbehoud, zolang de
voorraad strekt, exclusief BTW. Assortimentslijst per 20 september 2019.
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