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Inhoud
wild- en eindejaarsspecialiteiten

Onze eindejaarsproducten zijn verkrijgbaar in de uitleverweken 47 t/m 52, de wildpatés vanaf uitleverweek 35 tot 
het einde van het jaar. De Spiegeleire nv behoudt zich het recht voor dit aanbod op ieder moment te wijzigen.
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vijgen-porto gelatine
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Paté met een donker bier, Luikse siroop 
en rozijntjes

Nieuw

KERSTPATÉ

4

292 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen. 

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Paté met een donker bier, Luikse siroop en rozijntjes heeft als basis de 
Abdijpaté van Oudenburg. Deze grove paté werd op smaak gebracht met 
een donker bier. Het bier brengt de paté rijkelijk op smaak, de smaak van 
zoete karamel en kandijsuiker met een hint van donkere vruchten. De 
Luikse siroop is altijd een streling voor de smaakpapillen, samen met de 
rozijnen zorgt dit voor een heel lekker, zoet en rijk aroma.
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kruidige paté met graanmosterd

5

Nieuw

KERSTPATÉ

Met zijn scherpe neusprikkelende smaak is mosterd heerlijk op 
zich.  In deze grove paté hebben we gekozen voor graanmosterd.  De 
mosterdgraantjes geven een aangename smaak- en textuurervaring.  
Het kruidige van de paté vertaald zich in de toevoeging look, peper en 
rozemarijn, deze combinatie zorgt voor net dat ietsje meer.

291 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Eendenmousse met gerookte eendenborstfilet

KERSTPATÉ

6

Een klassieker met een twist, de eendenmousse met gerookte 
eendenborstfilet, gemaakt op basis van verse eendenlever.
De gerookte eendenborstfilet geeft een rijke, milde smaak, welke subtiel 
waarneembaar is. 
Deze feestelijke paté is zeer romig en fijn van structuur.

295 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Paté met kalkoen, dadels en pistachenootjes

7

KERSTPATÉ

Kalkoen is een echte klassieker die u met zowat alles kan combineren.
De paté met kalkoen, dadels en pistachenootjes is een fijne paté.  
Dadels hebben een stroopachtige zoete smaak en daardoor heerlijk in 
combinatie met de pistachenoten, die een knapperige bite geven aan 
deze paté.

296 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Hampaté met stukjes vijgen 
en porto en een laagje 
vijgen-porto gelatine

KERSTPATÉ

De Hampaté met stukjes vijgen en porto is grof van structuur.  
Door de toevoeging van stukjes vijgen en de porto krijgt deze hampaté 
een exclusief karakter.  De vijgenpitjes geven deze paté een speels 
mondgevoel. 
Het laagje vijgen/porto gelatine geeft naast een mooi effect op het bord 
ook nog een heerlijke frisse touch.

8

299 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Uitsluitend verkrijgbaar 
in deze verpakking.
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Paté met brie, hazelnoot, honing & port

Klassieker

KERSTPATÉ

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

9

560 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Paté met sinaasappel, Grand Marnier 
en stukjes mandarijn

Klassieker

KERSTPATÉ

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.

10

459 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Paté met eend, Cava en truffel

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!

11

Klassieker

KERSTPATÉ

513 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Fijne appel paté met 
krokant gebakken spekjes

Klassieker

KERSTPATÉ

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.

12

499 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.
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Paté met Roquefort en Peren

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.

13

Klassieker

KERSTPATÉ

344 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden. 
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Paté Reserva Negra®

14

Klassieker

KERSTPATÉ

595 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 2,600 kg 
MET STATIEGELD

Verpakking 552
Zwart smal kunststof bakje
Gewicht per stuk: 1,600 kg

Verpakking 024
Half tunneltje met goudfolie
Gewicht per stuk: 0,500 kg 

Uitsluitend verkrijgbaar 
in afgebeelde verpakkingen:

192, 552 en 024.

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.

192

024

552
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Paté met Breydelham

Deze ovengebakken paté heeft de typische en lekkere Breydel smaak. 
Deze smaak wordt verkregen door de toevoeging van de Breydelham en 
zijn unieke kruidenmengeling.
De paté is grof van structuur met duidelijk zichtbare stukjes ham.

KERSTPATÉ

599 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 2,600 kg 
MET STATIEGELD

Verpakking 024
Half tunneltje met goudfolie
Gewicht per stuk: 0,500 kg

Uitsluitend verkrijgbaar 
in afgebeelde verpakkingen:

192 en 024.

Klassieker
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WILDPATÉ

106 192 I GROF

Paté van wildzwijn

De paté van wildzwijn 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.

107 192 I GROF

Paté van haas

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.

108 192 I GROF

Paté van fazant

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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Afgebeelde verpakking
192 I Witte porseleinen schaal

125 192 I GROF

Paté van ree

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

rode wijn werkt de smaak evenwichtig af.

358 192 I GROF

Paté van wildzwijn met veenbessen

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.

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.

Gewicht per stuk: 2,600 kg  MET STATIEGELD
Eveneens verkrijgbaar in andere verpakkingen met uitzondering van paté 583. 
Vraag naar onze mogelijkheden.

Deze paté is uitsluitend 
verkrijgbaar in deze verpakking.
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WILD
SPECIALITEITEN

470 306 I GROF

Terrine van wildzwijn

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

471  306 I GROF

terrine van haas

De terrine van haas hebben we verrijkt met 
pistachenoten en geselecteerde specerijen.
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Afgebeelde verpakking
306 I Zwart smal kunststof 

472 306 I GROF

terrine van fazant

De terrine van fazant, gemaakt op basis van vers 
fazantenvlees vooraf gemarineerd in een heerlijk 

witte wijn, is verrijkt met een heerlijke streeklikeur.

473 306 I GROF

Terrine van ree

De terrine van ree hebben we verrijkt met een 
zorgvuldig geselecteerde Franse rode wijn en 

specerijen.

Gewicht per stuk: 1,700 kg
De terrines van wild zijn uitsluitend verkrijgbaar in deze verpakking.

Paté of terrine?
Het verschil tussen een wildpaté en wildterrine zit vooral in de 
structuur en bijgevolg het gebruiksmoment. We maken steeds 

gebruik van eersteklas wildvlees, gemarineerd en op smaak 
gebracht met een speciale kruidenmengeling. 

De wildpatés zijn door hun fijnere structuur meer geschikt als 
heerlijk broodbeleg of op een toastje bij de aperitief. 

De wildterrines zijn door hun grovere structuur ideaal als 
delicatesse bij een goed glas wijn op een stevig stuk stokbrood, of 

als voorgerecht bij een prachtig diner.
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EEND/TRUFFEL
SPECIALITEITEN

447 024 I FIJN
HALF TUNNELTJE MET GOUDFOLIE

Gewicht per stuk: 0,500 kg

447 025 I FIJN
TUNNELTJE MET GOUDFOLIE

Gewicht per stuk: 1,000 kg 

Triangeltje met truffel- en cranberry paté

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.

178 074 I FIJN
Gewicht per stuk: 1,800 kg

Eendenmousse

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

Een ware delicatesse.
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Paté met gevogelte 
en trompette de la mort

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

21

GEVOGELTE
SPECIALITEIT

143 552 I  FIJN

Verpakking 552
Zwart smal kunststof bakje

Gewicht per stuk: 
1,600 kg 
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PATÉ EN CROÛTE

22

327 267 I GROF
Gewicht per stuk: 1,300 kg 

Patétaart met uienkonfijt en stukjes abrikozen

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

krokant korstdeeg. 

Paté van wildzwijn

De paté van wildzwijn 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.

106 578 I GROF
Gewicht per stuk: 0,500 kg

106 055 I GROF
Gewicht per stuk: 1,100 kg
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mini Tunnel en croûte

Tunnel en croûte

112 578 I GROF
Gewicht per stuk: 0,500 kg

peper paté grof

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

136 578 I GROF
Gewicht per stuk: 0,500 kg

noten paté

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

geroosterde amandelnoten.

502 578 I GROF
Gewicht per stuk: 0,500 kg

spicy paté

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

het aperitief. 

327 055 I GROF
Gewicht per stuk: 1,100 kg

paté met uienkonfijt

In deze grove paté verwerken wij een huis- gemaakte konfijt 
van uien, die deze paté een zeer zoete smaak geeft.
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Verpakking 486
Kartonnen display

met telkens
8 puntjes van 100 g

Gewicht per stuk: 
0,800 kg

VERPAKKING
CONSUMENT

295 486 I FIJN EENDENMOUSSE MET GEROOKTE EENDENBORSTFILET 1

296 486 I FIJN PATÉ MET KALKOEN, DADELS EN PISTACHENOOTJES2

2

1
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560 486 I GROF PATÉ MET BRIE, HAZELNOOT, HONING & PORT3

499 486 I FIJN FIJNE APPEL PATÉ MET KROKANT GEBAKKEN SPEKJES4

513 486 I FIJN PATÉ MET EEND, CAVA & TRUFFEL5

344 486 I GROF PATÉ MET ROQUEFORT & PEREN6

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

7

4

5

6

7

3

Kartonnen display 
met 8 puntjes kerstpaté
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481 466 I GROF/FIJN
Gewicht per stuk: 0,300 kg 

Trio van feestpatés

 ! 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

454 378 I GROF
Gewicht per stuk: 0,300 kg 

Trio van wildpatés

 ! 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”. 

VERPAKKING
CONSUMENT
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501 069 I GROF/FIJN
Gewicht per stuk: 2,400 kg 

Taart van 3 feestpatés

 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

467 069 I GROF
Gewicht per stuk: 2,400 kg 

Taart van 3 wildpatés

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

  
Paté van wildzwijn 

Paté van fazant
Paté van ree 
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VERPAKKING
GROOT

GROTE WITTE PORSELEINEN SCHAAL RECHTHOEKIGE INOX SCHAAL MET HANDVATEN

038

Gewicht per stuk: 
16,000 kg - met statiegeld

Afgebeelde patésmaak: 
(117) Cranberry paté (fijn)

368

ZWARTE OVALEN TERRINE MET DEKSEL ZWART GESPIKKELDE WOK

137

Gewicht per stuk: 
5,000 kg

Afgebeelde patésmaak: 
(495) Paté met dadels en hazelnootjes (grof)

Gewicht per stuk: 
3,000 kg

Afgebeelde patésmaak: 
(344) Paté met Roquefort en peren (grof) 

479

Gewicht per stuk: 
8,000 kg - met statiegeld

Afgebeelde patésmaak: 
(499) Fijne appelpaté met krokant  

gebakken spekjes (fijn)
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GELE KERSTSTERVORMIGE TERRINE GROENE TERRINE MET HULSTMOTIEF

307133

KERSTMANVORMIGE TERRINE

Gewicht per stuk: 
3,500 kg

Afgebeelde patésmaak: 
(117) Cranberry paté (fijn)

044

Gewicht per stuk: 
3,600 kg

Afgebeelde patésmaak: 
(459) Paté met sinaasappel, 

Grand Marnier en stukjes mandarijn (fijn)

Gewicht per stuk: 
3,000 kg

Afgebeelde patésmaak: 
(136) Noten paté (grof) 
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NOTA’S
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