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Zelf achter het fornuis? 
Tam konijn heel,        

Tam konijn achterbouten,       

Tam konijn achterbouten, scharrel (Frankrijk)    

Tamme eendenborstfilet,       

Tamme eendenbouten,       

Parelhoen heel,(label rouge)      

Parelhoenfilet,        

Kwartels,(label rouge)       

Poussins/Coquelet        

 

Onze Scharrel kippen! 
Biologische Polderhoen       

Een prachtige kip met smaak, structuur en pit! 

Franse scharrelhoenders       

Smaakvolle kippen van het keurmerk Label Rouge 

Bourgondisch Rijk scharrelhoen      

Onze Top Huis kip!  

Poulet de Bresse        

‘s Werelds beroemdste kip uit La Douce France!  
 

Kant-en klare schotels van het huis 
Hazenpeper 

Onze hazenpeper is een heerlijke hachee van hazenvlees bereid met rode wijn, 

Parelhoenfilet in sinaasappelsaus      

Alleen maar even opwarmen in zijn saus in de oven, makkelijker kan het niet!     

Coq au Vin         

Heerlijke malse kip gegaard in rode wijn, lekker met aardappeltjes of aardappelpuree. 

Cuisse de canard confit       

Gekonfijte eendenbout (tamme eendenbout gegaard op zeer lage temperatuur in zijn eigen vet) 

Kipragout (zoals hij hoort!)       

      

 



Onze Paas specialiteiten   
Kalkoenbout rollade Provençaal      

(uit Frankrijk, keurmerk label rouge) 

Gevulde kip of kalkoenrollade 

Zoete vulling: Kipgehakt met noten, gewelde zuidvruchten (in cognac) en zoete kruiden 

Hartige vulling: Kipgehakt met olijven, kappertjes, spekjes, champignons en hartige kruiden, 

Kiprollade gevuld met Boursin      

Elk jaar weer een groot succes, de rollades zijn ruim een kilo per stuk. 

Kip rollade gevuld met groene asperges en beenham   

Wat een feest!!! 

Kip in oven braadzak       

Heerlijk mild gekruide scharrel kip met groenten en huisgemaakte kruidenboter. 

Franse kip in oven braadzak      

Frans gekruide scharrelkip met huisgemaakte kruidenboter (Voor de fijnproever!) 

Eendenrollade gevuld met abrikozen     

Een ware smaaksensatie!! 

Kalkoenbout         

(uit Frankrijk, keurmerk label rouge)    

Kalkoenfilet         

(uit Frankrijk, keurmerk label rouge)    

 

Paté’s en specialiteiten 
Gevogelte paté met dragon,       

Delicate mousse van kwartel      

Everzwijn paté         

Cranberry paté,        

Eenden paté met sinaasappel                                                           

Gerookte eendenborstfilet (magret fumeé)     

Heerlijk voor over een salade als voorgerecht 

Eendenmousse met port en peer      

Foie gras gemeste ganzenlever (bestel tijdig!!)    

Rillette van eend        

Ganzenlever paté        

Kwarteleieren         

 

Snoeperijen van onze vrienden van “Wild van Wild” 
Droge worst (wild zwijn en groene peper) 

Droge worst (hert en chilipeper) 

Droge worst (wilde gans en koriander) 

Pastrami van wilde gans 

Rookworst (wild zwijn en verse kruiden) 

Käsekrainer (worst van wild zwijn met kaas) 

Fazantenworstjes (fazant met salie, abrikoos en Calvados). 

 
 

Bestelt u tijdig? Zo bent u verzekerd van een Topproduct en een heerlijk Paasfeest! 
Ook kunt u telefonisch uw bestelling doorgeven: 0235393557 


