
Sinds 2007

  
Voor al uw kip en wild specialiteiten

moet u bij Poelier Jaap Westbroek zijn

    

Poelier Jaap Westbroek

Van Hogendorplaan 923, 3135 BK Vlaardingen, tel: 010 47 10 917

www.poelierjaapwestbroek.nl - info@poelierjaapwestbroek.nl

Wild assortiment  

Kalkoen (heel)        100 gram  € 0,98
Kalkoen filet        100 gram  € 1,20
Kalkoen dijen        100 gram  € 0,93
Kalkoen drumsticks    100 gram  € 0,78
Kalkoen rollade        100 gram  € 1,30
Kalkoen gevuld        100 gram  € 1,50

Barbarie eend        100 gram  € 1,35
Tamme eend (heel)      100 gram  € 1,30
Tamme eend filet        100 gram  € 2,80
Tamme eend lever        100 gram  € 1,25
Tamme eend poten      100 gram  € 1,70
Peking eend        100 gram  € 0,85
Wilde eend (heel)        100 gram  € 1,75
Wilde eend filet        100 gram  € 4,90
Gerookte eend filet       100 gram  € 3,70

Ree rug         100 gram  € 4,60
Ree biefstuk        100 gram  € 6,90
Ree bout         100 gram  € 2,85
Ree vlees        100 gram  € 3,00
Ree rollade       100 gram  € 4,00
Herten biefstuk       100 gram  € 5,00
Herten vlees        100 gram  € 2,75

Tam konijn (heel)        100 gram  € 1,30
Tam konijn poten        100 gram  € 1,70
Tam konijn rug        100 gram  € 1,20
Tam konijn lever        100 gram  € 1,00
Wild konijn (heel)        100 gram  € 1,70

Duif (heel)     per stuk      € 6,00
Duif filet      100 gram    € 3,50
Wilde gans     per stuk    € 16,00
Tamme gans     100 gram    € 1,50
Tamme gans filet     100 gram    € 2,80
Ganzenlever    € dagprijs
Parelhoen (heel)     100 gram    € 1,20
Parelhoen filet     100 gram    € 3,00

Wild zwijn bout     100 gram  € 2,75
Wild zwijn filet     100 gram  € 4,75
Wild zwijn rollade    100 gram  € 3,25
Wild zwijn kotelet     100 gram  € 3,50
Wild zwijn vlees     100 gram  € 2,60
Wild vlees gem.     100 gram  € 2,25
Wild botten gem.     100 gram  € 1,00

Haas (heel)     per stuk   € 30,00
Haas bout     100 gram   € 2,50
Haas rug     100 gram   € 3,50
Haas filet     100 gram   € 5,50
Haas vlees     100 gram   € 2,60
Haas voorbout     100 gram   € 0,90

Patrijs      per stuk     € 9,20
Fazant (heel)     100 gram   € 2,40
Fazant filet     100 gram   € 3,25
Fazant poten     100 gram   € 1,40
Kwartels      per stuk     € 3,95
Struisvogel filet     100 gram   € 4,50
Kangoeroe filet     100 gram   € 3,00
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Deze folder geeft u een indruk van de 

mogelijkheden tijdens de feestdagen. 

Heeft u speciale wensen? 

Wij helpen u graag verder.

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

BEZOEK DAN WILDPLAZA.COM VOOR
DE LEKKERSTE RECEPTEN.

Meer weten over het wild?

Lekker wild eten!



 
 

  

 

  

     

 

     

Gevulde kip of kalkoen
rollade met o.a.

Kipspecialiteiten 
Nieuw!

• Kippen dij gevuld met kipgehakt 
tutti frutti en chutney 
Per stuk € 3,25

• Kip champignon schelp 
(kipfilet gevuld met champignonsaus 
en tijm)
100 gram € 1,65

• Kalkoen sleetje 
(gevuld met o.a. kalkoen, champignon, 
courgette en champignon saus) 
per stuk € 5,95

• Tamme konijnenbout gegaard met groenten             
(deze kunnen au bain- marie worden 
verwarmd)  
100 gram € 2,75

• Kipgehakt met surprise vulling van 
de poelier 

• Kipgehakt met nootjes en cranberry
• Kipgehakt met pruimen en kastanjes
• Kipgehakt met tutti frutti en Chutney

100 gram € 1,50

Heerlijk gevulde kalkoen 
in een braadzak met o.a.

Gourmet en Fondue schotels Saladeschotels
Gourmetschotel € 4,75 p.p.
Kipfilet, varkenshaas, shoarma, mini kipsaté
en mini kipschnitzels
Vanaf 4 personen

Gourmetschotel de luxe € 7,00 p.p.
Kipfilet, varkenshaas, biefstuk, kipshoarma, 
mini kipvinken, mini kipschnitzels en 
mini kipsaté
Vanaf 4 personen

Fondueschotel € 4,75 p.p.
Kipfilet, kalkoenfilet, biefstuk, 
varkenshaas en kipgehakt balletjes
Vanaf 4 personen

Wildgourmetschotel € 10,00 p.p.
Haas, hert, eend, wild zwijn en fazant
De samenstelling kan wijzigen i.v.m. de 
verkrijgbaarheid
Vanaf 4 personen

Kipsalade / vleessalade € 4,75 p.p.
Gegarneerd met rauwkost en fruit
Vanaf 6 personen

Kipsalade de luxe € 5,95 p.p.
Gegarneerd met hapjes
Vanaf 6 personen

Scharrelei salade € 4,75 p.p.
Vanaf 6 personen

Zalmsalade € 4,95 p.p.
Gegarneerd met rauwkost en fruit
Vanaf 10 personen

Zalmsalade de luxe € 7,10 p.p.
Gagarneerd met verse vis
Vanaf 10 personen

Rauwkostsalade € 2,95 p.p.
Witte koolsalade met o.a. appel en rozijnen
Vanaf 6 personen

Pastasalade € 3,25 p.p.
Met o.a. rozijnen en kip.
Kan ook vegetarische
Vanaf 6 personen

Fruitsalade € 3,00 p.p.
Vanaf 6 personen

• Preiselbeeren, cranberry en mango 
compote

• Wild en Gevogeltefond

• Stoofperen uit eigen keuken

• Wild- en Pruimensaus

• Ganzenvet

• Heerlijke cranberies

• Kastanjes heel of pure

Lekker bij Wild!
Heerlijke Ganzenstoofpot uit eigen keuken! 
100 gram € 2,25

Heerlijke verse Hazenpeper uit eigen keuken! 
100 gram € 2,25

Heerlijke Wild stoofpot uit eigen keuken! 
100 gram € 2,25

Grootmoeders stoofpot met kalkoen 
uit eigen keuken! 
100 gram € 1,79

Kiphachee uit eigen keuken! 
100 gram € 1,70

Lekker met rode kool, 
aardappelpuree en stoofperen.

Stoofpotten • Kipgehakt met surprise vulling van 
de poelier 

• Kipgehakt met nootjes en cranberry
• Kipgehakt met pruimen en kastanjes
• Kipgehakt met tutti frutti en Chutney

100 gram € 1,65

De rollades zijn gegrild verkrijgbaar,
ook in plakken. Deze zijn zowel warm 
als koud te serveren 
100 gram € 2,10

Heerlijke stoofperen uit eigen keuken 100 gram € 1,10

Lekker met rode kool, 
aardappelpuree en stoofperen.

Met Kerst op tafel!

Lore
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Heerlijk met onze cranberry compote




