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Prijslijst wildseizoen 2020/2021 
 
 

Tam konijn   
   
Tam konijn heel, 500 gram    dagprijs 
Tam konijn achterbouten, 500 gram dagprijs 
Tam konijn achterbout scharrel Frankrijk 500 gram dagprijs 
   
Tam gevogelte   
   
Tamme eendenborstfilet 100 gram 2,89 
Tamme eendenbouten 100 gram 1,56 
Parelhoen heel (label rouge) heel kilo 18,40 
Parelhoenfilet 100 gram 2,89 
Kwartels (label rouge) per stuk 6,25 
   
Wild gevogelte   
   
Wilde eend, per stuk 16,00 
Wilde eendenborstfilet enkel per stuk 8,00 
Fazant hen per stuk 16,00 
Fazantenborst filet enkel per stuk 8,40 
Fazantenbout 500 gram 7,90 
Wilde duif per stuk 6,30 
Wilde duivenborstfilet per dubbele 6,30 
   
Wild (klein, grof)   
   
Wild konijn heel per stuk  17,50 
Hazenbout per stuk dagprijs 
Hazenrug (± 550 gram) per stuk dagprijs 
Hazenrugfilet 100 gram dagprijs 
Hazenvoorlopers 500 gram dagprijs 
Hertenrug filet 100 gram    8,80 
Hertenbiefstuk 100 gram    5,20 
Reerugfilet 100 gram  12,60 
Reebiefstuk 100 gram    9,45 
Reebout (heel/braadstuk met bilpijp) 500 gram  26,30 
Wildzwijns biefstuk 100 gram    6,20  
Wildzwijns rugfilet 100 gram    7,35 
Wildzwijns bout (braadstuk)  500 gram 26,30 
   
Kalkoen   
   
Kalkoen heel (kalkoenen zijn verkrijgbaar vanaf 2 t/m 8 kilo) heel kilo  11,90 
Kalkoenbout (uit Frankrijk, keurmerk label rouge) 500 gram   7,90 
Kalkoenfilet (uit Frankrijk, keurmerk label rouge) 100 gram   2,90 
Kalkoenbout rollade Provençaal (uit Frankrijk, keurmerk label rouge) 100 gram   2,05 
   
Onze specialiteiten   
   
Gevulde kalkoenen (het gewicht van de kalkoenen is tussen de 3,5 en 4 kilo (voor 8 tot 
10 personen) 

  

Zoete vulling: Kipgehakt met noten, gewelde zuidvruchten (in cognac) en zoete kruiden   
Hartige vulling: Kipgehakt met olijven, kappertjes, spekjes, champignons en hartige 
kruiden 

heel kilo 18,90 

   
Kiprollade gevuld met Boursin   
Elk jaar weer een groot succes, de rollades zijn ruim een kilo per stuk. heel kilo  19,85 
   
Biefstukrollade, keuze uit Hert, Wildzwijn of Ree   
Ree/zwijn/hertenbout zonder bot, handgeknoopt met wilde kruiden.    
Tip; laat hem vullen met cranberries!  500 gram  26,30 
   



Dit jaar zal in verband met covid-19 de kerst wellicht in kleinere groepen gevierd worden. In plaats van de 
gevulde hele kalkoen kunnen wij ook een prachtige rollade van kalkoen maken met keuze uit de hartige en 
zoete variant! Deze rollade kan worden gemaakt in het gewicht dat u wenst! 
 
   
Kant-en klare schotels van het huis   
   
Hazenpeper   
Onze hazenpeper is een heerlijke hachee van hazenvlees bereid met rode wijn 500 gram  12,85 
   
Parelhoenfilet in sinaasappelsaus    
Alleen maar even opwarmen in zijn saus in de oven, makkelijker kan het niet! 500 gram 13,95 
   
Coq au Vin    
Heerlijke malse kip gegaard in rode wijn, lekker met aardappeltjes of aardappelpuree 500 gram 11,00 
   
Cuisse de canard confit     
Gekonfijte eendenbout (tamme eendenbout gegaard op zeer lage temperatuur in zijn 
eigen vet) 

per stuk 6,25 

   
Wildzwijnstoof met Porterbier - een echte ouderwetse wildstoof 500 gram  12,85 
   
Wildzwijn/reeragout - een ragout van weleer 500 gram  12,85 
   
Kipragout - zoals hij hoort! 500 gram   9,45 
Fond  (kip, gevogelte of wild) per pot 370 cc   4,00 
Wildsoep - natuurlijk huisgemaakt! per  pot 550 cc   6,50 
   
Zelf een stoofpotje maken?   
   
Wildzwijnpoulet 500 gram  12,85 
Hertenpoulet 500 gram  12,85 
Hazenpoulet 500 gram  12,85 
   
Paté’s en specialiteiten   
   
Zoals elk jaar hebben wij in dit seizoen verse wildpaté’s en een mousse:   
Eendenpaté met port, fijn 100 gram  3,10 
Wildzwijnpaté, grof 100 gram  3,10 
Fazantenpaté, middelgrof 100 gram  3,10 
Cranberrypaté, fijn 100 gram  2,20 
Wildzwijnterrine, extra grof 100 gram  3,10 
Fazantenterrine, extra grof 100 gram  3,10 
Terrine van Cranberrypaté met truffel 100 gram  3,10 
   
Gerookte eendenborstfilet (magret fumeé) - heerlijk over een salade als voorgerecht 100 gram  7,90 
Eendenmousse 100 gram  3,55  
Foie gras d’oie, gemeste ganzenlever (bestel tijdig!) 100 gram 12,50 
Foie gras de canard (bestel tijdig!) 100 gram 10,00 
Rillete van eend 100 gram  3,50 
Ganzenleverpaté 100 gram 17,50 
   
Snoeperijen van onze vrienden van “Wild van Wild”   
   
Droge worst (wildzwijn groene peper)   
Droge worst hert (chili peper)   
Droge worst wilde gans (koriander)   
Pastrami van wilde gans   
Rookworst van wildzwijn (en verse kruiden)   
Kaἲsekrainer (wildzwijnworst met kaas)   
Fazantenworstjes (Fazant, Salie, Abrikoos en Calvados)   
   
Wildgourmet   
   
De gourmetschotels bestaan uit: Hertenbiefstuk, Hazenrugfilet, Wildzwijnfilet. Eendenborstfilet, Fazantenborstfilet en 
kwarteleitjes. 
Hierbij hebben wij een cranberry-honingsaus en een rode wijn appel kaneelsaus voor u. Een heerlijke manier om kennis 
te maken met de diverse wildsmaken! 
   

 
 
 

*Prijzen en drukfouten onder voorbehoud* 
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