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Uitzondering 

Bij spoorsneeuw: wanneer de grond met sneeuw bedekt is,  

is het verboden om te jagen 
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          HAZEN EN HAZENDELEN 

8033 Hele haas, vers Hollands vers van de jacht; bestelartikel  per stuk dagprijs 

8020  Hazenbout, ongevliesd ± 400 gr, diepvries  kilogram   €   9,55 
 

8016  Hazenrug, vers Hollands  vers van de jacht; bestelartikel  per stuk   dagprijs  

8010  Hazenruggen m/vlies ± 650 gr, diepvries  kilogram   € 21,70  

8011  Hazenruggen gevliesd ± 650 gr, teruggetemperd  kilogram   € 25,95  

8001  Hazenrugfilet gevliesd  gewicht 100-125 gr, teruggetemperd  kilogram   € 36,65  

8002  Hazenrugfilet gevliesd, ZWAAR gewicht 140+ gr, teruggetemperd  kilogram   € 38,75  

8040  Hazenvlees achterbout diepvries/ ongesneden  kilogram   € 13,00 

8041  Hazenvlees poulet gesneden gesneden van de achterbout  kilogram   € 14,45  

      
 
 

          KONIJN 

8290 Wild konijn 1000 gr. met kop  kilogram  € 10,95 

8280  Tam konijn Hollands bestelartikel  kilogram   €   8,25 

8288  Tam konijnbout gesorteerd 275/325gr  kilogram   €   9,85  

8289  Tam konijnbout gesorteerd 225/275gr  kilogram   €   9,85  

8282  Tam konijnfilet 100 gr filet met vlies  kilogram   € 15,25  
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          HERTENVLEES  Nieuw Zeeland 

     

8113  Hertenfilet m\vlies DV filet met dekvlies; diepvries import  kilogram   € 26,25  

8108  Hertenfilet m\vlies filet met dekvlies; vers import  kilogram   € 29,45  

8109  Hertenfilet gevliesd  geport. filet zonder dekvlies  kilogram   € 40,50  

8110 Hertenfilet gevliesd  heel Filet zonder dekvlies  kilogram  € 39,75 

8112 Hertenracks DV   kilogram  € 27,70 

8106  Hertenbout 4 technische delen ongeveer 5kg, diepvries import  kilogram   € 16,35  

8102  Hertenbout 4 technische delen ongeveer 5kg, vers import  kilogram   € 19,40  

8100  Hertenbovenbillen bovenbil z/deksel, gevliesd  kilogram   € 21,60 

8101  Hertenplattebillen plattebil met muis, gevliesd  kilogram   € 20,80  

8103  Herten dikke lende rumpje van het hert  kilogram   € 17,90  

8118 Hertenbiefstukken 
(teruggetemperd) 

geport. op elk gewenst gewicht  kilogram  € 20,75 

8120  Hertenbiefstukken  geport. op elk gewenst gewicht  kilogram   € 24,75 

  

8123  Hertenbiefstukken  <100gr kleinere gewichten dan 100 gr  kilogram   € 24,00  

8126  Hertentournedos 100 gr z/vet (samengesteld)  kilogram   € 19,80  

8119  Hertenbiefreepjes   kilogram   € 16,55 

  

8107  Hertenspies   kilogram   € 18,25    
 

  8104  Hertensucade   kilogram   € 15,80  

8135 Hertenwangetjes   kilogram   € 17,60 
  

8129  Hertencarpaccio (15x80gr) 15x80gr  doos   € 33,90  

8130  Hertenburger 175gr   kilogram   € 13,75  
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          Hertenvlees Europees 

8111 Hertenkoteletten DV Kotelet van de rug  kilogram  € 21,35 

105000  Hertenfilet m/vlies Vers Filet met dekvlies  kilogram   € 28,45  

105010 Hertenbout 4dln Vers Bovenbil,plattebil,spierstuk,dikke lende  kilogram   € 19,25  

105050 Hertenbiefstukken Geport. Op elk gewenst gewicht  kilogram  € 24,45 

      
 

          REE 

8080 Ree-bouten met been Europese kwaliteit, in de been  kilogram  € 12,20 

8084 Reerollade (bout)   Kilogram  € 18,55 

8070  Ree-ruggen Europese rug  kilogram   € 26,80  

8076  Ree-kotelet   gesneden van rug  kilogram   € 29,90  

8078  Ree-rugfilet met vlies filet met vlies + haas  kilogram   € 44,00  

8079  Ree-rugfilet (medaillon) filet ontdaan van vet en vlies  kilogram   € 58,00  

      

 
 

          WILD-ZWIJN 

8152 Zwijn-koteletten gesneden van de rug, DV  kilogram  € 14,75 

8150  Zwijn-rugfilet (met vlies) Europese filet met vlies  kilogram   € 18,80  

8160  Zwijn-rugfilet (met vlies) blanke filet met haas, DV  kilogram   € 16,25  

8161  Zwijn-rugfilet gevliesd blanke filet gevliesd  kilogram   € 22,15  

8169  Zwijn-racks   met geschrapt beentje 0,5-1,0kg  kilogram   € 19,75 

8159 Zwijn-haasje   kilogram  € 19,60 

8155 Zwijn-nekken  Kilogram  € 13,15 
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          WILD POULET 

8132 Hertenpoulet hertenpoulet grof gesneden.  kilogram  € 11,95 

8090  Reepoulet reepoulet grof gesneden  kilogram   € 15,25  

8170  Wildzwijnpoulet wildzwijnpoulet grof gesneden  kilogram   € 12,95  

8370  Wildpoulet diverse soorten wild grof gesneden  kilogram   € 13,80  

      
 

 

          FAZANT 

8200 Fazanten hanen vers 
1000 gr, panklaar, vers van de jacht,  
bestelartikel      

 per stuk  Dagprijs 

8205  Fazanten hennen vers 700gr, panklaar; vers van de jacht; 
bestelartikel 

 per stuk   Dagprijs  

8201  Fazanten hanen DV 1000gr, panklaar  per stuk   €   7,80 

8210  Fazantenfilet   z/vel   kilogram   € 16,55  

8224 Fazantentournedos 2 x 90gr  kilogram  € 15,30 

8220  Fazantenboutjes per 10 stuk / indien voorradig  kilogram   €   6,65  

8222 Fazantendijen m/b Zonder rug kilogram  €   9,10 

8223 Fazantendijenvlees   kilogram  € 10,85 

      
 
 

          PATRIJS 

8259 Patrijs rode vers 
260gr, panklaar, vers van de jacht,        
bestelartikel 

 per stuk  Dagprijs 

8256  Patrijs rode panklaar, 260gr  per stuk    €   5,70  
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          WILDE EEND 

8230 Jonge wilde eend vers 
panklaar, vers van de jacht, 
bestelartikel 

 per stuk  €   7,85 

8231  Jonge wilde eend diepvries panklaar  per stuk   €   7,45  

8242  Wilde eendenfilet met vel enkele filet  kilogram   € 20,45  

      

 
 

          WILDE DUIF 

8250 Wilde duif, vers 
panklaar, vers van de jacht, 

bestelartikel 
 per stuk  €   4,40 

8251  Wilde duif, DV panklaar   per stuk    €   3,90  

8254 Wilde duivenfilet zonder vel enkele filet  (beperkt voorradig)  kilogram   € 24,15 

8255  Wilde duivenfilet met vel enkele filet  m/vel  kilogram   € 28,80 

  
 

 
      

 
 

          WILD TRIO’S 

8397 Hert-reekotelet-wildzwijnfilet alle 3 zijn 60gr.        kilogram  € 24.20 

8393  Haas-hert-wildzwijn 90gr. haas / 60gr. oesters  kilogram   € 27,60  

8392  Haas-reekot.-wildzwijnfilet 90gr. haas / 60gr. kotelet , filet  kilogram   € 30,00  

8395  Reekot.-wildzw.filet-hertenbief 60gr. reekot,hertenbief,  zwijnfilet  kilogram   € 23,20 

8398  Haas-konijnfilet, hertenbief hazenfilet, konijnfilet, hertenbief  kilogram   € 25,60  

8399  Wild black & white 100gr. hazenfilet, 100gr. konijnfilet  kilogram   € 26,20  

8391  Eend- fazant- duivenfilet 65gr. eend, 50gr. duif, 100gr. fazant  per stuk   €   4,65  

8390  Fazant- duif- parelhoenfilet 50gr. parelh.,50gr. duif, 100gr. fazant  per stuk   €   4,00  

8420 Duo wildzw.filet-hertenbief   kilogram  € 20,15 
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          WILD KARKASSEN 

8060 Wildafval haas karkas en vliezen  kilogram  €   2,85 

8365  Wildafval haarwild botten en vliezen  kilogram   €   3,50  

8317  Parelhoenkarkas karkas en vellen  kilogram   €   3,10  

8360  Wildafval gevogelte karkas en vellen (indien voorradig)  kilogram  

 €   4,00  
      

 

 

         KWARTELS 

8322 Kwartels 180-200gr.  per stuk  €   2,05 

8326  Kwartels  uitgebeend Per 4 stuks  per 4stuk    € 12,75 

8327  Kwartelfilets per 10 stuks  kilogram   € 25,25  

8328  Kwartelboutjes per 20 stuks  kilogram   € 14,30  

8329  Kwarteleieren 18 stuks per doos  per doos   €   2,45  

3643 Kwartel eitjes gepeld  48st/pot  per pot  € 12,00 

   
 

  
 

 
 

          TAMME GANS 

8430 Ganzenborstfilet tam DV diepvries import  kilogram  € 13,90 

8402  Vette ganzenlever 1e kwaliteit  kilogram   € 44,70  

 
 

    
 

 

 
 

          TAMME DUIF 

8252 Tamme Franse duif panklaar  kilogram 
€ 18.90 
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          TAMME EEND 

8306 Canette (heel) hele tamme eend 1,6 kg.        kilogram  €   7,55 

8305  Caneton filet Frans tam eendenfilet met huid, vrouwelijk    
± 200gr.     

 kilogram   € 15,95 

8300  Canard filet Frans tam eendenfilet met huid, mannelijk    
± 400gr. 

 kilogram   € 15,25  

8311  Tamme eendenbout vrouwelijk bout met huid, ± 175gr.  kilogram   €   7,95  

8309  Tamme eendenbout mnl bout met huid, ± 350gr.  kilogram   €   7,80  

21900  Geconfijte eendenbout z/sok lage temperatuur gegaarde vrouwelijke  
eendenbout 

 kilogram   € 13,30 
  

8408  Eendenrillette 200gr   per stuk   €  4,10 

 

8400  Vette eendenlever  1e kwaliteit  kilogram   € 28,95  

8605  Vette eendenlever escalopes diepvries plakjes 20x50gr.  kilogram   € 38,15  

8601  Ficelle mousse de canard 300gr.  kilogram   € 38,25  

8406 Eendenlevermousse 500gr. spuitzak  per stuk  €   7,80 

8387 Blik eendenvet (5 liter)   per blik  € 20,40 

8386 Blik eendenvet (1 liter)   per blik  €   6,30 

      
 

         BOERDERIJ EEND UIT HELVOIRT 

103580 Boerderij eendenfilet (2 stuks) 200gr p/st ;Per 2 vacuum  kilogram  € 19,70 

103590 Tamme boerderij eendenbout  200gr p/st ;Per 2 vacuum  kilogram  € 11,70 

      
 

          TAMME EEND UIT HONGARIJE 

8304  Caneton filet  tam eendenfilet met huid, vrouwelijk    
± 200gr.     

 kilogram   € 15,25 

8300  Canard filet  tam eendenfilet met huid, mannelijk    

± 400gr. 

 kilogram   € 15,25  
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          PARELHOEN 

8310 Parelhoen heel 1000gr.  kilogram  €   6,55 

8314  Parelhoenfilets enkele filet zonder vel  kilogram   € 21,80  

8313  Parelhoenfilet met vel enkele filet met vel  kilogram   € 18,70  

8312  Parelhoenfilet + vleugel filet + vel + 1e lid vleugel  kilogram   € 14,30  

8318  Parelhoenboutjes z/rug 150gr. zonder rug  kilogram   €   9,35 
  

      
 

 

          POUSSINS 

3302 Poussins 400-450 gr vrouwelijk kippetje  kilogram  €   6,70 

      
 

 

         POULET NOIR 

3266 Poulet noir 1200gr.  kilogram  €   6,70 

3267  Poulet noir filet enkele filet zonder vel  kilogram   € 16,25  

3270  Poulet noir suprème filet + vel + 1e lid vleugel  kilogram   € 14,60  

3273  Poulet noir bouten  zonder rug  kilogram   €   9,60  

      
 

 

          POULET DES LANDES 

3265 Poulet des landes heel 1200gr.  kilogram  €   6,90 

3272  Poulet des landes filet enkele filet zonder vel  kilogram   € 16,55  

3268  Poulet des landes suprème filet + vel + 1e lid vleugel  kilogram   € 13,25  

3263  Poulet des landes bouten zonder rug  kilogram   €   8,80 
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         KANGOEROE 

8340 Kangoeroe rugfilet m/vlies filet met vlies diepvries  kilogram  € 12,75 

8342  Kangoeroe biefstuk stukjes van de rug  kilogram   € 15,60  

8343  Kangoeroe tournedos 2 x 100gr.  kilogram   € 16,15  

8346  Kangoeroe spiesje Bombay gemarineerd  kilogram   € 13,80  

8344  Kangoeroe poulet   kilogram   €   8,50  

      
 

 

          EXOTISCH WILD 

8911 Zebra striploin geportioneerd   kilogram  € 29,50 

8980 Bizonbiefstuk   kilogram  € 39,25 

      

 
 

          GEROOKTE EN GEKOOKTE PRODUKTEN 

8308 Gerookte eendenfilet tam filet de canard gerookt, gepekeld  kilogram  € 18,75 

8303  Koud gerookte eendenbacon   kilogram   € 20,50  

21930  Eendenhammetje (rond)   kilogram   € 20,15  

8350  Gerookte hertenham bovenbil bereid als rauwe ham  kilogram   € 28,80  

8352  Gekookte wildzwijnham  met wijn en kruiden  kilogram   € 21,45  
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          BEREIDE PRODUKTEN 

30137 Hazenpeper k&k 2x1kg. zoals grootmoeder het maakte.        kilogram  € 15,95 

30136  Hazenpeper k&k 8x300gr. idem, per 300gr. 8stuk/doos   € 41,50  

30132  Hertengoulash k&k 2x1kg. stoofpotje van hertenvlees  kilogram   € 12,50  

30130  Wildgoulash k&k 2x1kg. stoofpotje van diverse soorten wild  kilogram   € 13,10 

30122  Wildgoulash k&k 8x300gr. idem, per 300gr. 8stuk/doos   € 34,45  

30600  Eendenbout in abdijsaus mannelijke bout gegaard +150gr. saus 8stuk/doos   € 37,90  

30502  Konijnbout in zoetpikante saus bout 300gr. vers + 150gr. saus 8stuk/doos   € 30,50  

48001  Herten sucade sous vide lage temperatuur gegaard  kilogram   € 19,70  

8219  Geconfijte fazantendijtjes ca 80gr.; 6 stuks per bakje  kilogram   € 14,40  

43500  Gegaarde Parelhoen rol 
abrikoos/pruim   

  kilogram   € 19,50  

21910  Geconfijte parelhoenbout z/sok   met rozemarijn, knoflook en zeezout  kilogram   € 14,95  

47000  Ganzenborst honing/tijm   sous-
vide 

lage temperatuur gegaard  kilogram   € 17,95  

      
 

          Glaces & Fonds  

6456 Glace de veau  Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk  € 15,25 

6457  Fumet de poisson Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk   € 16,95  

6458  Glace de volaille Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk   € 15,25  

6459  Glace de dágneau Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk   € 17,30  

 
 6460 Glace de crustaces Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk  € 17,30 

6461 Glace de gibier Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk  € 17,45 

6462 Jus de veau superieur Maitre cuisine , 1 ltr  per stuk € 11,15 
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          WILD PATE’S  

6560 Wildzwijnpate staaf ±1kg, per stuk  per stuk  € 14,25 

6564  Fazantenpate staaf ±1kg, per stuk  per stuk   € 14,25  

6559  Eendenpate m/port (mousse) staaf ±1kg, per stuk  per stuk   € 14,45  

6568  Reepate staaf ±1kg, per stuk  per stuk   € 14,25  

      
 
 

          WILD PATE’S  (ambachtelijk) 

6561 Hazenpate met peren en wijn 500gr. p/stuk  per stuk  € 11,15 

6566  Reepate met foie gras en vijgen 500gr. p/stuk  per stuk   € 10,40 

6567  Wildzwijnpate met oude Mark 500gr. p/stuk  per stuk   € 10,70  

6563  Konijnpate met bier 500gr. p/stuk  per stuk   €   8,95 
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Van Olphen Viande Select  Horesca Smulders B.V. 

Europalaan 20   Edisonstraat 9 

5021 DJ  Rijen   5051 DS  Goirle 

T  0161 – 227 560   T  013 – 531 31 31 

E  verkoop@olphen.nl  E  info@horescasmulders.nl 

I  www.olphen.nl   I  www.horescasmulders.nl 

 
 
 
 
 
 


