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595 192 I FIJN

KERST
patés

Paté Reserva Negra®

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Uitsluitend verkrijgbaar in deze verpakking.

4

NIEUW

Deze exclusieve paté, 100% Duroc, bevat uitsluitend vlees van raszuivere Duroc-varkens die geboren, 
gekweekt en geslacht worden in Spanje.
Niet alleen het vlees, maar ook de vermaarde gedroogde ham Gran Reserva wordt verwerkt. 
Deze bijzondere grondstoffen geven de paté Reserva Negra®, een unieke, verfijnde en intense smaak. 



175 192 I GROF

Rode kool met appel is een klassieker die áltijd smaakt. Verwerkt in een grove paté en met de toevoeging 
van een handvol rozijntjes bekomen we een lichtzoete paté met de smaak van weleer. 

Paté met rode kool,
appel en rozijntjes

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.
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NIEUW
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176 192 I FIJN

De winterse combinatie van pompoen met geitenkaas en een vleugje honing is een echte aanrader. Als 
finishing touch voegden we nog wat pompoenpitten en tijm toe. Deze heerlijke winterse paté variatie wil je 
vast eens proberen!

KERST
patés

Cheesy Pumpkin paté

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

6

NIEUW
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177 192 I FIJN

Gedurfd, zoet maar overheerlijk. Niet alleen de smaak van de pure chocolade maar ook koffie en Baileys 
zijn in deze paté terug te vinden. Voor een beetje crunch  gebruiken we hazelnoten. De nootjes, chocolade en 
witte rozijntjes geven de paté een smakelijke beeldspiegel.

Paté Mocha Chocolata

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

7

NIEUW
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558 192 I FIJN

Kalkoen is bij uitstek het traditioneel gerecht tijdens de feestdagen. Veelal in combinatie met kastanjes en 
porto. Een reflectie van dit recept hebben wij in deze paté gegoten. De basisingrediënten in deze paté zijn 
dezelfde gebleven echter door de toevoeging van kalkoenvlees, kastanjes, hazelnoten, porto en een klein 
beetje veenbessen bekomen we een rijk gevulde smaakbeleving.

KERST
patés

Paté met kalkoen,
kastanjes & nootjes

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.
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560 192 I GROF

De smeuïge kaassmaak van brie, overgoten met honing, dat smelt in de mond. De extra nootjes maken de 
genotservaring van deze paté helemaal compleet.

Paté met brie, nootjes,
honing & Port

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

9
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499 192 I FIJN

Deze fijne roompaté verrijkt met een heerlijke huisgemaakte appelcompote en krokant gebakken spekjes, is 
een paté met een sterk karakter. De appelsmaak geeft deze paté een aangename lichtzoete smaak, terwijl 
het spek deze paté een licht zoute touch en tevens een crispy bite geeft.

KERST
patés

Fijne appel paté 
met krokant 
gebakken spekjes

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.
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513 192 I FIJN

De eendenpaté is gemaakt op basis van eendenlever en is fijn van structuur. Truffels geven deze exclusieve 
paté een licht scherp, nootachtig aroma. De Cava geeft met haar fijne smaak deze paté een feestelijk tintje. 
Mooie combinatie, aanwezigheid van culinaire smaken, een echte delicatesse!

Paté met eend, Cava
& truffel

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.
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344 192 I GROF

Deze heerlijke, grove paté krijgt een aparte, volle smaak dankzij de toevoeging van pittige Roquefort kaas.  
Door de toevoeging van peren bekomt deze paté tevens een licht zoet tintje.  Kortom: een lekkernij waaraan 
niemand kan weerstaan.

KERST
patés

Paté met Roquefort 
& peren

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

12
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459 192 I FIJN

Deze fruitige fijne paté met de heerlijke smaak van frisse sinaasappels, mandarijntjes en een vleugje Grand 
Marnier is licht zoet van smaak. Kleine stukjes gekonfijte sinaasappelschil en Mandarijntjes zorgen niet 
alleen voor de fruitige smaak, maar tevens voor een feestelijk kleurtje.

Paté met sinaasappel, 
Grand Marnier 
& stukjes mandarijn

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

13
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WILD
patés

597 192 I GROF/FIJN

Originele combinatie van twee toppers!
Onze overheerlijke paté met sinaasappel, Grand Marnier & stukjes mandarijn verwerkt in een grove 
wildpaté op basis van fazantenvlees wordt culinair gesmaakt! Het snijvlak is verrassend en speels!

Paté van fazant in combinatie met

paté met sinaasappel, Grand 
Marnier & stukjes mandarijn

15

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Uitsluitend verkrijgbaar in deze verpakking.

NIEUW
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WILD
patés

106 192 I GROF

Paté van wildzwijn

108 192 I GROF

107 192 I GROF

Paté van haas

Paté van fazant

De marcassinpaté wordt gemaakt op basis van stukken vlees, 
gehuld in een smeuïge context. Het uitgekiend boeket exotische 

kruiden, alsook de zorgvuldig geselecteerde Franse rode wijn 
dragen bij tot zijn aparte smaak, eigen aan wildpaté.

De haaspaté is een grove wildpaté, gemaakt op basis van 
gemarineerd hazenvlees. Ter versnapering 

werd een handvol hazelnoten toegevoegd. Ook 
hier werd voor de marinade voor een belegen 

Franse rode wijn gekozen.

Deze paté is een grove wildpaté, gemaakt op basis van 
fazantenvlees, vooraf gemarineerd in een heerlijke witte wijn. 

Hij is bijzonder verfijnd van smaak en een ware blikvanger in de 
koeltoonbank.
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125 192 I GROF

Paté van ree

358 192 I GROF

Paté van wildzwijn met veenbessen

De reepaté is een grove wildpaté, gemaakt op basis van 
gemarineerd reevlees en lever. Een geraffineerde rode wijn 

werkt de smaak evenwichtig af.

Het uitgekiend boeket kruiden, alsook de zorgvuldig geselecteerde 
rode wijn dragen bij tot de aparte smaak van  deze grove paté. Door  

toevoeging van veenbessen, krijgt deze wildpaté een zoete fruitige 
toets en geven deze rode besjes de paté een feestelijk tintje.

Afgebeelde verpakking:
192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg (1 st./karton) MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

583 192 I GROF

Paté van konijn met pruimen

Ben je een grote fan van gerechten die vlees en fruit combineren 
dan ken je vast de onvervangbare Vlaamse klassieker konijn met 

pruimen. Het magere vlees van konijn samen met gedroogde 
pruimen verwerkt in een paté geeft een duidelijke reflectie van 

deze klassieker. Bijzonder lekker.

NIEUW
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WILD
specialiteiten

470 306 I GROF

Terrine van wildzwijn

471 306 I GROF

Terrine van haas

De terrine van wildzwijn hebben we verrijkt met een zorgvuldig 
geselecteerde Franse rode wijn.

De terrine van haas hebben we 
verrijkt met pistachenoten en 

geselecteerde specerijen.
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472 306 I GROF

Terrine van fazant

De terrine van fazant hebben we 
verrijkt met een heerlijke streeklikeur 

en geselecteerde bospaddestoelen.

Afgebeelde verpakking:
306 I Zwart smal kunsstof bakje:
Gewicht per stuk: 1,700 kg (3 st./karton)

De terrines van wild zijn uitsluitend verkrijgbaar in deze verpakking.

473 306 I GROF

Terrine van ree

De terrine van ree hebben we verrijkt met een zorgvuldig 
geselecteerde Franse rode wijn en specerijen.
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EEND/TRUFFEL
specialiteiten

447 024 I FIJN
Half tunneltje met goudfolie

Gewicht per stuk: 0,500 kg (4 st./karton) 

447 025 I FIJN
Tunneltje met goudfolie

Gewicht per stuk: 1,000 kg (2 st./karton) 

In deze combinatie hebben we een overheerlijke truffelpaté 
verwerkt samen met onze alom bekende cranberrypaté. Deze 

lagen worden door een gelatinelaag van veenbessen van elkaar 
gescheiden. De gelei geeft naast een mooi effect op je bord ook 

nog een heerlijk frisse touch.

Triangeltje met truffel- en cranberry paté

178 074 I FIJN
Gewicht per stuk: 0,800 kg (1 st./karton)

Eendenmousse

Mousse de Canard is gemaakt op basis van echte eendenlever, 
is zeer romig en fijn van structuur. 

Een ware delicatesse.

VERNIEUWDE
RECEPTUUR
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143 552 I FIJN

De gevogelte paté met trompette de la mort is een fijne paté, gemaakt op basis van gevogeltevlees en lever. 
De toevoeging van de trompette de la mort zorgt ervoor dat deze paté in geen enkel exclusief assortiment 
ontbreken mag.

Paté van gevogelte 
met Trompette de la Mort

552 I Zwart smal kunststof bakje: 
Gewicht per stuk: 1,600 kg (1 st./karton)

NIEUW

GEVOGELTE
specialiteiten
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EN CROÛTE

327 267 I GROF
Gewicht per stuk: 1,300 kg (1 st./karton) 

Patétaart met uienkonfijt en stukjes abrikozen

Paté van wildzwijn

Deze overheerlijke patétaart bevat paté met uienkonfijt met 
hierop een laagje van stukjes abrikozen en dit allemaal omhuld 

in een krokant korstdeeg. 

De marcassinpaté wordt gemaakt op basis van stukken vlees, gehuld in een smeuïge context. 
Het uitgekiend boeket exotische kruiden, alsook de zorgvuldig geselecteerde Franse rode wijn 

dragen bij tot zijn aparte smaak, eigen aan wildpaté.

106 156 I GROF
Gewicht per stuk: 0,450 kg (5 st./karton)

106 055 I GROF
Gewicht per stuk: 1,100 kg (2 st./karton)
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Mini tunnel en croûte

DUO PATÉ 
STRUISVOGEL-CRANBERRY PATÉ MET UIENKONFIJT

PATÉ MET
SCHWARZWALDER HAM

PEPER PATÉ GROF NOTEN PATÉ SPICY PATÉ

353 055 I GROF327 055 I GROF

502 156 I GROF136 156 I GROF112 156 I GROF

Gewicht per stuk: 0,450 kg 
(5 st./karton)

Deze gepeperde paté is een lekkere pittige paté, 
door toevoeging van de grove groene peperbolletjes.

Gewicht per stuk: 0,450 kg 
(5 st./karton)

Deze paté is verrijkt met fijngesneden chili 
pepertjes. Hierdoor krijgen we een zeer pittige paté, 

heerlijk bij het aperitief. 

Gewicht per stuk: 0,450 kg 
(5 st./karton)

Een overheerlijke grove paté, knapperig gemaakt 
door toevoeging van hazelnoten, walnoten en 

geroosterde amandelnoten.

Gewicht per stuk: 1,100 kg 
(2 st./karton)

Deze duo paté is opgebouwd uit de combinatie 
van een laagje Cranberry paté met daarboven een 

laagje Struisvogel paté.

Gewicht per stuk: 1,100 kg 
(2 st./karton)

Schwarzwalder paté is een grove paté. De gerookte 
smaak van deze overheerlijke ham uit het Zwarte 

Woud komt zeer sterk tot uiting.

Gewicht per stuk: 1,100 kg 
(2 st./karton)

In deze grove paté verwerken wij een huis 
gemaakte konfijt van uien, die deze paté een zeer 

zoete smaak geeft.

Tunnel en croûte

Mini tunnel en croûte

193 055 I GROF/FIJN
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VERPAKKINGEN
consument

176 486 I FIJN CHEESY PUMPKIN PATÉ

NIEUWE
SMAAK

NIEUWE
SMAAK

NIEUWE
SMAAK

1

2

3

1

177 486 I FIJN PATÉ MOCHA CHOCOLATA2

175 486 I GROF PATÉ MET RODE KOOL, APPEL EN ROZIJNTJES3

NIEUWE
SMAKEN
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KARTONNEN DISPLAY 
MET 8 PUNTJES KERSTPATÉNIEUW

4

5

6

7

8

9

558 486 I FIJN PATÉ MET KALKOEN, KASTANJES & NOOTJES4

560 486 I GROF PATÉ MET BRIE, NOOTJES, HONING & PORT5

499 486 I FIJN FIJNE APPEL PATÉ MET KROKANT GEBAKKEN SPEKJES6

513 486 I FIJN PATÉ MET EEND, CAVA & TRUFFEL7

344 486 I GROF PATÉ MET ROQUEFORT & PEREN8

459 486 I FIJN PATÉ MET SINAASAPPEL, GRAND MARNIER 
  & STUKJES MANDARIJN

9

486 I Kartonnen display met telkens 8 puntjes van 100 g 
Gewicht per stuk: 0,800 kg
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481 466 I GROF/FIJN
Gewicht per stuk: 0,300 kg (6 st./karton)

Trio van feestpatés

454 378 I GROF
Gewicht per stuk: 0,300 kg (6 st./karton)

Trio van wildpatés

Gewicht per stuk: ! Uitsluitend per karton van 6 stuks te bestellen. 

Onze “Trio van feestpatés” is samengesteld uit 
3 puntjes van 100 g van onze kerstsmaken: 

Fijne appel paté met krokant gebakken spekjes
Paté met Roquefort en peren 

Paté met sinaasappel, Grand Marnier en stukjes mandarijn

0! Uitsluitend per karton van 6 stuks te bestellen. 

Onze “Trio van wildpatés” is samengesteld uit 3 puntjes van 100 g 
van de wildsmaken: 

Paté van wildzwijn 
Paté van fazant

Paté van ree 

Deze drie wildpatés zijn een mooie basis voor 
uw “paté-, kaas- en wijnavond”. 

VERPAKKINGEN
consument

NIEUWE
SAMEN-

STELLING
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501 069 I GROF/FIJN
Gewicht per stuk: 2,400 kg (1 st./karton)

Taart van 3 feestpatés

467 069 I GROF
Gewicht per stuk: 2,400 kg (1 st./karton)

Taart van 3 wildpatés

Deze feesttaart bevat telkens 8 puntjes van 
100 g van 3 verschillende kerstsmaken:

  
Fijne appel paté met krokant gebakken spekjes

Paté met Roquefort en peren 
Paté met sinaasappel, Grand Marnier en stukjes mandarijn

Deze wildtaart bevat telkens 8 puntjes van 
100 g van 3 verschillende wildsmaken: 

  
Paté van wildzwijn 

Paté van fazant
Paté van ree 

NIEUWE
SAMEN-

STELLING
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SNIJDBARE
vleeswaren

509 485 I GROF
Gewicht per stuk: 2,500 kg (1 st./karton)

Ouderwets gebakken paté

448 369 I GROF
Gewicht per stuk: 2,000 kg (1 st./karton)

239 080 I FIJN
Gewicht per stuk: 2,150 kg (2 st./karton)

Leverkaas/blokpaté met veenbessen

Feestelijk varkentje met truffels en pistachenoten

Deze gebakken paté is evenwichtig afgekruid en heeft in het geheel 
een heerlijk zachte smaak. Het bakproces geeft dit snijdbaar product 

een mooi bruin korstje. 
Heerlijk als broodbeleg of bij de borrel.

Veenbessen… deze rode culinaire bessen  
zijn niet meer weg te denken uit onze  

hedendaagse keuken. Door toevoeging van deze veenbessen aan onze  
leverkaas/blokpaté krijgen we een zachte, zoete en verfijnde smaak.

Dit feestelijk varkentje is gemaakt op  
basis van varkensvlees. Door toevoeging van stukjes vers varkensvlees, 

pistachenoten en truffels, krijg je hier een ware delicatesse met 
een heerlijke zachte smaak. Een echte aanrader op uw buffet of als 

voorgerecht.

TOPPER



295



30

VERPAKKINGEN
groot

038368

ZWARTE OVALE TERRINE MET DEKSEL ZWART GESPIKKELDE WOK

137479

GROTE WITTE PORSELEINEN SCHAAL RECHTHOEKIGE INOX SCHAAL 
MET HANDVATEN

Gewicht per stuk: 
8,000 kg (1 st./karton) - met statiegeld

Afgebeelde patésmaak: 
(499) Fijne appelpaté met krokant  

gebakken spekjes (fijn)

Gewicht per stuk: 
5,000 kg (1 st./karton)

Afgebeelde patésmaak: 
(136) Noten Paté (grof)

Gewicht per stuk: 
16,000 kg - met statiegeld

Afgebeelde patésmaak: 
(117) Cranberry Paté (fijn)

Gewicht per stuk: 
3,000 kg (1 st./karton)

Afgebeelde patésmaak: 
(344) Paté met Roquefort en Peren (grof) 
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307133

KERSTMANVORMIGE TERRINE

044

GELE KERSTSTERVORMIGE TERRINE GROENE TERRINE MET HULSTMOTIEF

Gewicht per stuk: 
3,600 kg (1 st./karton)

Afgebeelde patésmaak: 
(459) Paté met Sinaasappel, 

Grand Marnier en stukjes Mandarijn (fijn)

Gewicht per stuk: 
3,500 kg (1 st./karton)

Afgebeelde patésmaak: 
(117) Cranberry Paté (fijn)

Gewicht per stuk: 
3,000 kg (1 st./karton)

Afgebeelde patésmaak: 
(136) Noten Paté (grof) 
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