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Inhoud
Voorwoord

Duurzaam
benutten
Beste specialisten,
Het laatste kwartaal van 2021 is
aangebroken en voor u ligt de nieuwe
Waalcourant Special Edition!
De opzet is veelal gelijk aan die van
vorig jaar. Een mooie mix van bewezen
kwalitatieve producten en uiteraard
nieuw assortiment om uw consument
te verrassen en toonaangevend te
blijven in uw verzorgingsgebied.
Het traditionele wildseizoen is ook
weer begonnen, iets wat mij als
jager natuurlijk extra aanspreekt.
Echter is het goed te weten dat
buiten dit jachtseizoen ook diverse
soorten wild beschikbaar zijn en
worden benut in het kader van
beheer en schadebestrijding. Het
hele jaar door dus verantwoorde
wildproducten. Middels de beschikbare
consumentenflyer is het verhaal
achter de producten makkelijk over
te brengen. Het is goed hierop in
te spelen, zeker gezien de steeds
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Voorwoord

frequentere keuze van de hedendaagse
consument voor een duurzaam stukje
vlees van een dier dat een goed leven
heeft gehad. En dan hebben we het bij
uitstek over wild.
Met die wetenschap zijn we op zoek
gegaan naar een partner die hierin
kan voorzien, en zijn we gestart
met Wild van Wild. We hebben een
selectie gemaakt van zeer smakelijke
en onderscheidende producten
met een prachtig duurzaam verhaal.
Een assortiment dat het hele jaar
beschikbaar is en waarmee we
een bewuste keuze maken voor de
toekomst. Ik ben voor deze editie
met de enthousiaste broers Klaas en
Sjoerd Evenhuis het veld in gegaan
en heb hen het spreekwoordelijke
hemd van het lijf gevraagd, om hun
beweegredenen en motivatie te
achterhalen. De antwoorden leest u in
het interview verderop in deze editie.
Ook op het gebied van traditionele
vleeswaren hebben we natuurlijk weer

*LET OP:

ENKELE PRODUCTEN
MET DIT ICOON ZIJN
LEVERBAAR VANAF

de nodige noviteiten geselecteerd.
Bedford komt met een nieuwe pikante
salami gemaakt van ‘Offenstall vlees’,
de Salsalito, en in navolging op het
succes van de Saltufo hebben we
twee soorten mini Pain D’Ardenne
toegevoegd aan ons assortiment. De
geroosterde rollade met champignon
en truffel en het herfstgehakt
zijn voorbeelden van mooie
seizoensproducten. En wat te denken
van de prachtige kerstpatés waar we
dit jaar u weer mee gaan verrassen!
Uiteraard zijn er ook diverse
receptkaarten beschikbaar voor de
winter BBQ en de simpele bereiding
van wild. Samengevat dus weer
voldoende mogelijkheden om uw
klanten in de watten te leggen de
komende maanden. Veel succes
gewenst met de verkoop van deze
prachtige producten en blijf gezond!

WK50

OP BASIS VAN VOOR
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Mini Pain
D’Ardenne

Saltufo 6x80 gram
6x80 gram - Art.nr 34025

25,95

6 x 100 gram - Art.nr 1106

p.kg

Aanbieding
p.pak

12,95

Hamtaart wk 48-51
2,4 kg (12 puntjes) - Art.nr 4431

26,95

p.stuk

VANAF

week
50 *
Mini Pain D’Ardenne
Provencaal

Set lege puntbakjes

12 stuks - Art.nr 94587

December
specialiteiten

Om van te genieten

Geroosterde rollade
met champignon en
truffel

VANAF

week
50 *

2 kg - Art.nr 36187

3,42 p.doos

Aanbieding
p.pak

12,95

Bosham grega
6 kg - Art.nr 30040

18,95

Herfstgehakt

p.kg

Amuse wild trio

2500 gram - Art.nr 33463

8,50

6 x 100 gram - Art.nr 4798

p.kg

VANAF

week
50 *

Aanbieding
p.kg

12,50
Gevulde
kerstrollade
2,5 kg - Art.nr 4438

11,25

p.kg

Salsalito
VANAF

week
50 *

1,8 kg - Art.nr 33667

Aanbieding
p.kg

19,95
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December specialiteiten

Gedroogde
wildzwijns coppa

Ganzenpastrami

Gerookte tamme
eendenfilet

0,35 kg - Art.nr 34315

0,15 kg - Art.nr 21604

0,35 kg - Art.nr 34317

28,90

3,80

17,78

p.kg

p.stuk

p.kg

December specialiteiten
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De Waal op bezoek bij...

Klaas & Sjoerd
Evenhuis

"Niemand anders maakt
namelijk de producten
die wij maken."

Klaas en Sjoerd Evenhuis zijn eigenaren van een uniek
bedrijf dat prachtige producten maakt van 100% wild.
Wat zijn je beweegredenen geweest
voor het opzetten van Wild van Wild?

We zijn in 2011 gestart met ons bedrijf. Daarnaast hebben
we ook 7 jaar lang een restaurant gehad op de Parade,
tijdens de zomermaanden. Onze vader en moeder jaagden
allebei, we aten dus regelmatig wild en we vonden dat
we dit prachtige vlees toegankelijk moesten maken
voor iedereen. Een wildzwijn is namelijk niks anders
dan een extreem goed varken. Dus gingen we bekende
varkensproducten maken van wildzwijn, toen werd het
ineens herkenbaar en gewaardeerd.
Door de covid-pandemie hebben we een koerswijziging
moeten maken omdat alle omzet in één klap weg was.
We zijn restaurantwaardige producten blijven maken maar
nu niet alleen voor de restaurantbezoekers, maar voor
iedereen.

Wat onderscheidt jullie producten
t.o.v. andere wildverwerkers?

Het antwoord is kort: Alles, niemand anders maakt namelijk
de producten die wij maken. Er zijn wel eens andere
producenten die bijvoorbeeld een wildrookworst maken,
maar dan met 30% wild. Bij ons is die van 100% wild, we zijn
daarin dus uniek, niet alleen met de rookworst, maar met
ons gehele assortiment.

Jullie ganzenpastrami is een echte
smaaksensatie, kan je iets vertellen
over het productieproces?

Allereerst worden de ganzenborsten 3 dagen gepekeld
in onze eigen pekel. Hierdoor krijgt deze de malse bite en
constante kwaliteit. Dan gaan we de borsten kruiden met
onze eigen biologische kruidenmix en vervolgens roken op
echt hout. Alleen zo krijgen we de pastrami die we willen.
Het product is dan ook multi inzetbaar, lekker op
de borrelplank, op een broodje of door een salade.

Wild schieten is iets heel anders
dan vlees verwerken. Waar komt de
expertise vandaan om te komen tot
zulke mooie eindproducten?

Sjoerd heeft de koksopleiding gedaan en was ook in het
restaurant verantwoordelijk voor de keuken. Hij is in de leer
gegaan bij slagerijen met paté en worst maken en is zelfs
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naar Italië geweest voor verdere verdieping. Hij bijt zich in
een product vast, waarna vele testfases volgen.
Hij geeft niet eerder vrij dan wanneer de constante
restaurantwaardige kwaliteit is bereikt. Soms duurt dat erg
lang, maar achteraf hebben we hier nooit spijt van.

Wild mag wettelijk gezien niet
biologisch worden genoemd, kan je
iets vertellen over alle bijproducten en
kruiden die jullie gebruiken.
Bij biologisch moet inderdaad de hele keten transparant en
traceerbaar zijn. Bij wild is dat niet het geval, echter ik vind
wild beter dan biologisch. Bij het productieproces streven
we naar de hoogst haalbare kwaliteit. Al onze bijproducten
zoals kruiden, specerijen en varkensvet zijn dan ook van
biologische oorsprong. Ook hierin zijn we uniek, want er
bestond bijvoorbeeld nog geen biologische grillworst
kruidenmix, die hebben we zelf ontwikkeld.

Als je detaillist zou zijn, hoe zou
je jullie producten presenteren?

De producten die buiten de koeling kunnen, hebben
heel natuurlijke labels, van gerecycled karton, dat geeft
een authentieke uitstraling. De versproducten zou ik
mooi bij elkaar presenten en ons verhaal vertellen, met
ondersteuning van onze flyers.

Hoe zie je de toekomst van de jacht en
de algemeen perceptie om wild
te benutten?
We moeten ons beseffen dat schaalvergroting in de
landbouw ervoor heeft gezorgd dat sommige soorten
erg goed gedijen en andere er juist onder lijden.
Juist de dieren die er in overvloed zijn ‘moeten’ we
duurzaam benutten. Het overschot belast de voedselketen
namelijk niet, en zo ontstaat er een win-win situatie.

Dat besef groeit langzaam maar gestaag. Bovendien eten
mensen bewuster en zien wild als duurzaam alternatief. Het
aantal flexitariers groeit en kiezen bewust vaker voor wild,
en zelfs vegetariërs die bij uitzondering wel eens een stukje
vlees willen, kiezen voor onze producten. Ik ben dus positief
gestemd maar we moeten blijven vertellen wat, en waarom
we het doen.
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Over het

Nieuw in
assortiment
100% wild
Droge worst
Wildzwijn Knoflook

Grillworst Jalapeno
& Cheddar

100 gram - Art.nr 21602

250 gram - Art.nr 21600

3,75

4,50

p.stuk

Ganzenpastrami

100 gram - Art.nr 21603

3,80

150 gram - Art.nr 21604
p.stuk

p.stuk

Droge worst Hert
Chili peper

Rillettes van Gans

100 gram - Art.nr 21601

3,49

3,75

Aberdeen rundvlees is afkomstig uit de Australische provincie New South Wales, een zuidelijke
regio rijk aan graslanden. De runderen worden zorgvuldig geselecteerd: het beste vlees met
een sappige tederheid. De dieren grazen op het zonnigste gedeelte van de Riverina New South
Wales en worden onder een zeer strikt gecertificeerd programma drie maanden afgemest met
hoogwaardig graan. Hierdoor verkrijgt het Aberdeen Black zijn constante kwaliteit, malsheid en volle
smaak. Daarnaast is het vlees het hele jaar door beschikbaar.
Australië is een van de veiligste landbouwomgevingen voor dierlijke gezondheid, traceerbaarheid
en bioveiligheid wereldwijd. Aberdeen Black-kuddes bestaande uit enkel geselecteerde Herefordof Angus-rassen en worden geselecteerd op kwaliteit en vitaliteit. Nadat de kuddes hebben
gegraasd over uitgestrekte groene vlaktes worden de runderen overgebracht naar de
eigen gelegen feed-lot die grenst aan het slachthuis. Hier worden de dieren tot slot 120
dagen afgemest met hoogwaardig graan. Doordat er geen transport nodig is van de feed-lot
naar het slachthuis, is het stressniveau laag. Al deze pluspunten komen ten goede aan de
kwaliteit, smaak en malsheid.

p.stuk

Droge worst
Wildzwijn Peper

3,75

Aberdeen
Black rund

Art.nr 21605

Artnr
8253
8261
8262
99210
99223
99211
99222
99212
99221
99213
99220
99214

Omschrijving
Doos Black angus burger 90 gram 12x4 st
Doos Black angus burger 125 gram 10x4 st
Doos Black angus burger 180 gram 7x4 st
Doos Sucade - Aberdeen Black		
Sucade pak a 2 stuks - Aberdeen Black
Doos Rib eye - Aberdeen Black		
Rib eye stuks - Aberdeen Black		
Doos Bavette - Aberdeen Black		
Bavette stuks - Aberdeen Black		
Doos Picanha - Aberdeen Black
Picanha stuks - Aberdeen Black
Ossenhaas ds - Aberdeen Black		

Prijs
€ 50,26
€ 57,98
€ 58,42
€ 13,20
€ 14,70
€ 42,36
€ 42,60
€ 20,96
€ 24,50
€ 21,00
€ 22,96
€ 44,52

st
st
st
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

p.stuk

p.stuk

Meer informatie? Ga naar aberdeenblack.com
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Aberdeen Black
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Hert				

7683
7687
7692
7695
7631
7491
7688
7660
7619
7685
7684
7756
7686
99116

Doos hert technische delen (4 delen) vers
doos à 10 kg
Hert technische delen vers
ca. 1000 gram p/st.
Hertensucade
ca. 500 gram p/st.
Hertenfilet heel met vlies en ketting		
Hertenfilet heel +/- 1.2 kg vers gevliesd
ca. 1200 gram p/st.
Hertenfilet geportioneerd vers
divers
Hert bovenbil vers vers
ca. 1000 gram p/st.
Doos hertenhaas 10 kg vers
doos à 10 kg
Hertenbiefstuk 120~140 gram diepvries
ca. 120~140 gram
Hertenbiefstuk 100~120 gram diepvries
ca. 100~120 gram
Hertengoulashvlees diepvries pak 1000 gr pak à 1000 gram, vacuüm
Hertengoulashvlees diepvries pak 500 gr
pak à 500 gram, vacuüm
Hertenrollade
divers
Herten frenched racks
divers

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg.

€ 16,50
€ 18,95
€ 16,50
€ 25,95
€ 32,50
€ 45,00
€ 18,50
€ 28,50
€ 35,00
€ 35,00
€ 10,50
€ 10,50
€ 37,50
€ 24,50

Ree		

7656
7662
7658
7657

Reefilet
Reerug
Reebout met been
Reefilet geportioneerd

ca. 400 gram, vacuüm
ca. 2000 gram
ca. 1500~2500 gram
divers

kg
kg
kg
kg

€ 45,50
€ 31,50
€ 15,50
€ 59,50

Konijn			

7638
7639
7634
7647
7230
7232
7632

Doos Konijnenachterbouten diepvries
doos à 5 kg
kg* Konijnenachterbouten diepvries
ca. 300~350 gram p/st.
Konijnen Frans diepvries
ca. 2250 gram p/st.
Doos verse Konijn Prince des Pres 4 stuks
doos à 4 stuks, ca. 1,5 kg p/st.
Doos verse Konijnenachterbouten 4 x 6 | 5 kg doos à 4 x 6 stuks, ca. 250 gr p/st.
Doos verse Konijnenruggen 4 x 4 | 5 kg
doos à 4 x 4 stuks, ca. 325 gr p/st.
Konijnrug diepvries per stuk vacuüm
ca. 1000 gram p/st.

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

€ 7,50
€ 9,95
€ 8,75
€ 8,95
€ 14,50
€ 13,00
€ 7,95

Haas			

7771
7627
7628
7691
7636
7630
7761

Hazenbout gevliesd -/-heupbeen st. vacuüm ca. 400 gram p/st.
Hazen
ca. 1800 / 2000 gram
Hazenrug gevliesd
ca. 500 gram
Hazenrugfilet per stuk vacuum 140-160 gramca. 160 gram
Wild Konijn
ca. 800~900 gram
Hazenbout vlees pak 1000 gr
pak à 1000 gram, vacuüm
Hazenbout vlees pak 500 gr
pak à 500 gram, vacuüm

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

€ 10,95
€ 9,95
€ 22,50
€ 37,50
€ 9,90
€ 12,50
€ 12,50

*
extra
lekkere
prijs

Wildzwijn			

7635
7663
7671
7676
7674
7752
7653
7668
7675

Zwijnbout -/- been
Wildzwijnbout z/been geportioneerd
Poulet van wildwijnbout
Wildzwijnrug met been
Wildzwijn filet met vlies (zadel)
Wildzwijnfilet geportioneerd
Wildzwijnracks diepvries
Wildkarkassen
Wildzwijn rollade

ca. 2500~3500 gram
divers
divers
ca. 2500~3000 gram
ca. 500 gram
divers
ca.1000 gram
divers
divers

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

€ 14,50
€ 20,00
€ 17,50
€ 11,50
€ 18,50
€ 24,50
€ 19,00
€ 3,75
€ 19,00

Gevogelte			

Wild &
gevogelte

2021
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7609
7608
7604
7607
34317
7616
7633
7612
7606
7397
7412
7648
7762
7649
7600
7623
7624
7728
7642
7659
7620
7618
7622
7617
7654
7602

Doos Eendenfilet tam
Eendenfilet tam 2 x 200 gram
Tamme eend (peking eend)
Eendenlever
Gerookte tamme eendenfilet
Pak Tamme eenden poten
Blik Eendenvet 650 gram
Eendefilet wild 2 x 100 gram
Wilde eend
Parelhoender filet met vel vers
Parelhoenfilet supreme met vel en tip
Parelhoender vers doos à 8 stuks
Parelhoen diepvries per stuk
Parelhoender pootjes 6 x 180 gram
Ganzenbouten per stuk 500 gram
Ganzenfilet 2 x 200 gram
Gemeste gans diepvries
Gebraden gevulde kalkoen
Stuks Kwartel 200~250 gram
Kwartel vers doos à 20 stuks
Fazantfilet 2 x 100 gram
Fazant-Haan
Fazant-Hen
Fazanten poten (2x 150 gram)
Patrijs
Wilde duif

12 x2 x 200 gram
2 x 200 gram
ca. 2200 gram
ca. 400 gram
ca. 350 gram
2 x 150 gram
650 gram
ca. 200 gram
ca. 600 gram
2 x 200 gram per stuk
16 x 2, ca. 400 gram p/st.
ca.1000~1200 gram
ca.1000~1200 gram
6 x 180 gram
ca. 500 gram
ca. 2 x 200 gram
ca. 4000 gram
ca. 3000~4000 gram
ca. 200~250 gram
ca. 200~250 gram p/st.
100~120 gram
800~900 gram
600~700 gram
140~160 gram
250~300 gram
240~280 gram

kg
kg
kg
kg
kg
kg
stuk
kg
stuk
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
stuk
stuk
kg
stuk
stuk
kg
stuk
stuk

€ 13,98
€ 15,95
€ 7,95
€ 38,50
€ 17,50
€ 7,95
€ 5,95
€ 27,50
€ 7,50
€ 18,00
€ 14,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 9,25
€ 13,00
€ 13,50
€ 8,95
€ 9,95
€ 2,50
€ 45,00
€ 1,00
€ 7,75
€ 7,00
€ 8,30
€ 5,95
€ 4,95

Wild divers			

7678
7682
7759

Wild rollade
Wild goulash (pak à 1000 gram vacuüm)
Wild goulash (pak à 500 gram vacuüm)

divers
1000 gram
500 gram

kg
kg
kg

€ 18,50
€ 11,95
€ 11,95

Wild & gevogelte
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Recept & serveertip

Bavetterollade
van het Aberdeen
Black rund
(Serveer)tip
van Pierre Wind
Rijg een stukje vlees aan een cocktailprikker.
Strooi er naar smaak peper en zout
op. Druk 2 houten patatvorkjes met de
vorktandjes naar boven in het waxinelichtje,
zodat er een spit ontstaat. Hang het
vleesspiesje zo hoog mogelijk boven het
brandende waxinelichtje in het spitje. Doe
dit voor alle gasten. Dim nu de lichten
en draai allemaal aan je eigen kerstspit.
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Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo bavette van Aberdeeen Black
rund
40 gram knoflookpoeder
40 gram uienpoeder
40 gram gedroogde sereh (citroengras)
200 gram abrikozen zonder pit
200 gram pruimen zonder pit
50 gram olijfolie
zwart katoenkoord

Voor minispitje per persoon
•
•
•

1 theelichtje
2 houten patatvorkjes
1 cocktailprikker

Bereidingswijze:

Snijdt 250 gram van het vlees af en maal dit
samen met de olijfolie, sereh, knoflook- en
uienpoeder tot een fijne farce.
Snijdt de abrikozen en pruimen in grove
stukken en spatel deze door de farce. Breng
op smaak met peper en zout.
Snijdt de rest van de bavette open als een
plaat en vul deze, met behulp van een
spuitzak, met de farce.
Rol het vlees op en knoop netjes vast met
het zwarte katoenkoord.
Smeer de buitenzijde lichtjes in met olie.
Bestrooi de rollade met Parmezaans
dipkruiden.
Verwarm de bavette indirect bij 120ºC tot
een kerntemperatuur van 52ºC.
Laat de rollade afkoelen en portioneer in
plakken.

Recept & serveertip
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Feestelijke
vleeswaren

Gerookte Ribeye
1,7 kg - Art.nr 18711

17,95

p.kg

Pain d’ardenne wit
1,5 kg - Art.nr 4726

Kippencervelaatworst

Kipfilet
Pepersweet

3 kg - Art.nr 4483

2 kg - Art.nr 1742

11,95

10,95

p.kg

p.kg

Gebraden
kalfsrollade
Landman

Proscuitte
arosto 1/2

3 kg - Art.nr 30652

12,50

21,95

2,5 kg - Art.nr 37571
p.kg

p.kg

Aanbieding
p.kg

18,95

Kalfsfricandeau
gegrild

Notencervelaat

Runderham

2 kg - Art.nr 36091

1,5 kg - Art.nr 37570

2 kg - Art.nr 9255

12,95

18,50

14,50

p.kg

p.kg

p.kg

Serveer optie
Vitello Tonatosaus Pijnboompitten
1 kg - Art.nr 3202

7,50 p.stuk

1 kg - Art.nr 16238

36,95 p.stuk

Gehaktbrood
Saveurs
2 x 5 stuks - Art.nr 6849

Gedroogde
worst met noot
(mini 12 x 225 gr)
2,7 kg - Art.nr 38628

32,50

Aoste nosette 2.3 kg
2,3 kg - Art.nr 1116

10,95

p.kg

p.doos

VANAF

Aanbieding
p.stuk

45,95
14
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week
50 *

Feestelijke vleeswaren
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2.6 kg bord Paté
Kalkoen/Dadel/
Pistache (fijn)
Art.nr 31283
Aanbieding
p.kg

12,95

2.6 kg bord
Fijne appelpate
krokant
geb.spekjes (fijn)

2.6 kg bord
Kalfspaté
Milanese (fijn)

1.3 kg patetaart
Uienkonfijt/
abrikozen (grof)

Art.nr 30213

Art.nr 8594

Art.nr 30167

16,95

13,95

2.6 kg bord
Pate Reserva
Negra (fijn)

Art.nr 31284

15,25

Art.nr 30228
p.kg

p.kg

2.6 kg bord
Apfelstrudelpaté

Ambachtelijke
Patés
Varieer en inspireer met
ons ruime assortiment aan
verfijnde smaakvariaties

(grof)

Art.nr 31288
Aanbieding
p.kg

13,95
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2.6 kg
bord
Peren
roquefort
pate (grof)

(grof)

Art.nr 31410

Art.nr 8793

13,49

Art.nr 31289

Art.nr 30188

Ambachtelijke paté

12,95

p.stuk

2.6 kg bord
Wildzwijnpate met
veenbes (grof)

Paté Encroute Noten

Art.nr 30183

6,50

14,49

(grof)

500 gram - Art.nr 8762
p.stuk

p.kg

p.kg

2.6 kg bord Paté
Serranoham/meloen

p.kg

p.kg

Art.nr 30181

2.6 kg bord
Hampaté vijgen
en porto (grof)

14,95

p.stuk

1.1 kg En-croute met
Schwarzwalderham

(grof)

10,50

2.6 kg bord
Hampaté met
een laagje
mosterdgelatine

22,50

p.kg

2.6 kg bord Paté
eendenmousse
met gerookte
eendenborstfilet (fijn)

15,25

p.kg

2.6 kg bord
AbdijPaté van
Oudenburg (grof)

Taart
Wildpate
4x6x100 gram

Art.nr 37700

2,4 kg - Art.nr 12393

1,85

(fijn)

13,49

p.kg

p.punt

Aanbieding
p.kg

12,95

Ambachtelijke paté
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Salame
felino

Truffelsalami
1,7 gram - Art.nr 9283

1 kg - Art.nr 31809

19,75

p.kg

Aanbieding
p.kg

24,50

Buitenlandse
vleeswaren
Jamon Iberico blok

Jambon Prestige

2,5 kg - Art.nr 38835

3,5 kg - Art.nr 1545

36,50

p.kg

Aanbieding
p.kg

14,95

Mooie blokvorm
geen snijverlies
Proscuitto
di Parma blok

Jamon Serrano Nico

2,5 kg - Art.nr 31824

14,95

24,95

18

p.kg

Buitenlandse Vleeswaren

Busseto Coppa parma
2 kg - Art.nr 31813

22,50

p.kg

Serrano salami 1350
gram (salchichon
extra)
1,35 kg - Art.nr 38621

9,95

p.kg

Busseto Panchetta
breed
tuttomagro

Salame
ventricina
picante

1,7 kg - Art.nr 31820

15,95

15,95

1,5 kg - Art.nr 31811
p.kg

p.kg

Busseto - Spianata
romana 1/2

Mortadella Gran
Sigilo

1,3 gram - Art.nr 31806

2,5 kg - Art.nr 31817

6,95

p.kg

2,2 kg - Art.nr 1553
p.kg

Aanbieding
p.kg

17,50

Buitenlandse Vleeswaren
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Feestsalade jebo

Ultiem Satésaus

3,5 kg - Art.nr 9027

5,5 kg - Art.nr 2118

9,95

p.stuk

Aanbieding
p.kg

12,85

Hansel Kip
Cranberry Cocktail

1 kg - Art.nr 31146

Salades
en sauzen
Laat u verrassen

Met onze salades en sauzen kun je blijven variëren bij elke gelegenheid.
Zo zijn de salades erg lekker bij gerechten, maar ook in combinatie met
een toastje of brood zijn ze onweerstaanbaar. De rijke sauzen maken
van ieder diner een feestje!

1 kg - Art.nr 3202

Aanbieding
p.kg

7,50
Oud Hollandse
Kaassalade

Rode wijn
kaneelsaus

1 kg - Art.nr 31142

1 kg - Art.nr 3841

8,95

5,95

p.kg

Krat Champignon roomsaus
6 stuks - Art.nr 6514

p.stuk

Honing
cranberrysaus
1 kg - Art.nr 3853

Krat Stroganoffsaus

5,95

p.stuk

6 stuks - Art.nr 6516

6 stuks - Art.nr 6515

Salades en sauzen

Hansel Vitello
tonatosaus

p.stuk

krat Peper
roomsaus
20

p.ltr

p.stuk

Gerookte kipsalade

9,95

2700 ml - Art.nr 46547

10,72

1 kg - Art.nr 3438

11,50

Grand Veneur saus
(wild-jachtsaus)

Aanbieding
p.stuk

8,38

Salades en sauzen
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Tapas
en olijven

Groene knoflook
olijven

Droge worst pikant
(12x2x75 gr)

1100 gram - Art.nr 34604

Art.nr 38627

7,95

p.stuk

Aanbieding
p.doos

24,75
Mini gehaktbrood
2,5 kg - Art.nr 6804

9,18

p.kg

Bruschetta tomaat
zwarte olijf
(pomodori)
1 kg - Art.nr 33180

9,95

p.stuk

Pesto a la Genovese

Busseto Cacciatore

1 kg - Art.nr 34617

showdoos 20x170gr

9,95

Art.nr 31816

p.stuk

Aanbieding
p.doos

62,50
Aioli

Gamba’s Aioli

1,5 kg - Art.nr 5607

1,5 kg - Art.nr 5606

9,50

p.stuk

Fuet extra
15x175 gram

Tonijnmayonaise

Art.nr 38611

1 kg - Art.nr 34650

31,95

p.doos

9,95

p.stuk

Aanbieding
p.kg

22,60
Aioli Toscana
1,5 kg - Art.nr 5608

9,50

p.stuk

Gamba’s Jumbo
in lookolie

Droge worst naturel
(8 x 225 gr)

1,5 kg - Art.nr 5602

Art.nr 38626

23,66

17,50

p.kg

Truffelmayonaise
1 kg - Art.nr 34627

p.doos

Aanbieding
p.stuk

11,25
22

Tapas en olijven

Tapas en olijven
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Snel,
vers &
lekker
Traiteur

Roomboter
Saucijzenstaaf

Bardeer/
Lardeerspek

Pak aardappelgratin
met truffel 2 kg

20x235 gram - Art.nr 5038

3 kg - Art.nr 18639

Art.nr 8881

2,25

8,99

p.stuk

p.stuk

Aanbieding
p.kg

8,50

Tutti frutti
rode wijn kaneel
(vanaf wk 45 - 52)
1 kg - Art.nr 19039

8,95

p.stuk

Gebr.
beenhammetje
de with

Bak zalmfilet 400
gram plak 20X20

1500 gram - Art.nr 33418

12,95

10,95

Art.nr 24003
p.bak

p.kg

Maiski Appeltjes
met veenbessen
2,5 kg - Art.nr 60406

11,40

p.kg

Mini Kriel

Hazenpeper 1 kg

2 kg - Art.nr 8870

Art.nr 19235

4,25

Gerookte kip

p.stuk

250 gram - Art.nr 4505

8,75

p.kg

Aanbieding
p.kg

15,50
Verse Friet zonder of
met schil en airfryer

Aanbieding

Art.nr 6600
6 x 700 gram

Art.nr 6601
6 x 700 gram

Art.nr 6602
6 x 500 gram

6,25

7,25

8,75

p.krat

p.krat

p.krat

Saveurs Quiches
6x360 gram

Stoofpeertjes 1 kg

6825 Lorraine Grande
6826 Ricotta Spinazie
6827 Peer Walnoot
6828 Zalm Grande

8,25

5,33
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Traiteur

1 kg - Art.nr 19242
p.stuk

p.quiche

Traiteur
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Gezellig
gourmetten
Carpaccio 50/80 gram

Kwarteleitjes

9,95
10 x 80 gram - Art.nr 10011 12,95

doosje à 18 stuks - Art.nr 7892

12 x 50 gram - Art.nr 10010

p.doos
p.doos

2,25

p.stuk

Ds. Mini hamburgers rund 140x25 gram - Art.nr 8173
Ds. Mini gehaktcordonbleu 85x35 gram - Art.nr 8403
Ds. mini Slavinken 120x25 gram - Art.nr 8404
Mini Kipsate 144x20 gram - Art.nr 37475
Mini Kipshaslicks 72x30 gram - Art.nr 37476
Chipolataworstjes zak a 1 kg - Art.nr 19443

24,95
26,95
27,50
32,50
26,50
7,25

p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk

Kruidenboter cups
60 x 10 gram - Art.nr 14556

8,95

p.stuk

Kruidenboter Rosetten
(diepvries)

Ds. Pie
traditional
mince
12x180 gram - Art.nr 35150

21,95
26

100 stuks - Art.nr 14546

10,95

p.stuk

Roomboter rozetten
100 stuks - Art.nr 14545

p.doos

Gezellig gourmetten

8,95

p.stuk

Gezellig gourmetten
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WEEK
45›52

Topper voor
de winterBBQ!
Sticky
Kalkoendij
Benodigdheden
voor 2 personen;
• 1 Kalkoendij
• Allbrine Colour
pekelzout
• All Purpose BBQ
Rub
• Stockyard KC
Pittmaster

16,50
p.kg

DOOS
EENDENFILET
TAM
(12X2X200 gr)

13,98
p.kg

Haal de kalkoekdij uit de koelkast, bestrooi rijkelijk met de droge rub en laat de
dij op kamertemperatuur komen. Bereidt de BBQ ondertussen voor met een
indirecte zone op 120 graden. Leg de dij op een rooster en gaar deze (circa 1,5
uur) naar een kerntemperatuur van 70 graden.
Als de 70 graden bereikt is, de kalkoen van de BBQ halen en bestrijken met de
Stockyard KC Pittmaster. Leg de kalkoendij terug op het rooster, maar nu direct
boven de kolen. Laat de marinade karamelliseren en de dij garen naar een kerntemperatuur van 76 graden.

Serveer met een pofaardappel en een rijk gevulde eikenblad salade.

Eet smakelijk!
Sticky Kalkoendij

DOOS HERT
TECHNISCHE
DELEN (10 kg)

Los 100 gram Allbrine Colour op in 1 liter heet water. Koel het pekelwater terug
tot 7 graden. Zet de kalkoendij met vel volledig ondergedompeld in de vloeistof
in de koelkast voor minimaal 3 en maximaal 12 uur. Spoel de dij af met stromend water en dep deze droog. Zet de dij nu weer een uur terug in de koelkast.

Laat de kalkoendij even rusten onder aluminiumfolie en garneer met wat sesamzaadjes en een fijngesneden lente-uitje.
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Het
beste wild
vraagt de
lekkerste
recepten

DOOS
KONIJNEN
ACHTERBOUT
(5 kg)

7,50
p.kg

De lekkerste recepten
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Nu verkrijgbaar bij De Waal

Deze
toppers mogen
niet vergeten
worden op het
boodschappen
lijstje.

check Rundvleessalade grof
5000 gram - Art.nr 2553

check Zalmsalade fijn
2500 gram - Art.nr 2555

check Fuets (diverse smaken)

160 gram/st. - 31263 Naturel - 35240 Rozemarijn
35237 Peper - 35238 Paprika - 35239 Kruiden

check Rol kruidenboter
1000 gram - Art.nr 4548

check Brie Rond

3250 gram - Art.nr 32369

Hollandse
Hoen
De Hollandse hoen is een hoen voor de consument die gaat voor een
duurzamer stukje vlees. Onze Hollandse hoen komt hier perfect voor in
aanmerking. De hoen is gehouden in Nederland en groeit langzamer en
diervriendelijker op. Het kuiken krijg een plaats in een verwarmde stal. De
stal is voorzien van afleidingsmateriaal zoals balen stro. Ook beschikt de stal
over daglicht en heeft de hoen meer ruimte. De extra ruimte zorgt er onder
andere voor dat de hoen minder groeit per dag wat de smaak van het vlees
ten goede komt.
Voeding: De Hollandse hoen krijgt 100% plantaardig voer. Dit voer bestaat
voor minimaal 70% uit granen. Vanaf week 3 wordt het voer met de hand
uitgestrooid door de stal voor extra afleiding. Naast plantaardig voer heeft de
hoen onbeperkt toegang tot vers water. De Hollandse hoen Is geen Scharrelof Biologische hoen maar wel een hoen die onder betere omstandigheden
heeft geleefd. Met de Hollandse hoen koopt u een pluimveeproduct van
gezond en zeer smaakvol kippenvlees. Een product dat ook nog eens
verrassend scherp is in prijs.
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Hollandse Hoen

check Brie blok

1000 gram - Art.nr 32385

check Emmer Mayonaise
Kenmerken
• Hollandse kip
• Verwarmde stallen
• Meer leefruimte
• 100% plantaardig voer
• Meer daglicht
• Minder groei per dag
• Afleidingsmateriaal

10000 gram - Art.nr 3125

check Rundvleessalade fijn
5000 gram - Art.nr 2550

check Pasta Kip-pesto salade
2500 gram - Art.nr 3702

check Quichebodems 8,5 cm
144 stuks - Art.nr 6566

check Emmer scharreleieren
60 stuks - Art.nr 4308

check Roomkaas-bieslook
1000 gram - Art.nr 11407

check Vergeer Carpacciokaas
Bak a 500 gram - art nr. 32360

Boodschappenlijstje
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Vlees van het Ree
wordt als één van de
meeste delicate stukjes
vlees van de wereld
genoemd, aangezien het
ree zeer kieskeurig is op
haar voedsel.

Jagen is
ongekend populair
bij jongeren, 55%
van de cursisten
is jonger dan
36 jaar.

Wildseizoen
Woordzoeker

In 2020
hebben de
provincies 31 miljoen
euro aan faunaschade
vergoed. De meeste
schade is veroorzaakt
aan grasland door
verschillende
ganzensoorten.

Een
belangrijke
term in de
jagerswereld is
‘weidelijkheid’. Dit houdt kort
gezegd in dat de jager zich
respectvol en fatsoenlijk gedraagt
naar mens en dier. De Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging
heeft hier een gedragscode
voor opgesteld en verlangt
van haar leden zich
hieraan te houden.

Kijk eens op
YouTube naar de filmpjes
van Tok Poortvliet als je
geïnteresseerd bent in de jacht.
De zoon van schilder/schrijver
Rien Poortvliet legt op een
leuke en simpele wijze uit wat
jacht en schadebestrijding
vandaag de dag inhoudt.

De
wet verplicht
jagers om in hun
jachtveld (dit beslaat
in totaal 80% van
Nederland) te streven
naar een ‘redelijke
wildstand’.

Oplossing

t 078 - 6817900
verkoop@dewaal-vers.nl
De Waalcourant online
bekijken: www.dewaalvers.nl
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Netto prijzen, tussentijdse prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen en prijzen zijn geldig in de betreffende actieperiode of zolang de voorraad strekt.

