
POELIER BEVERS 

Kastanjeweg 161, Uden   0413-263240 
Beste Klanten, 
Kerst 2022 wordt dit jaar anders dan anders. Vanaf 1 mei 2023 stoppen we met de winkel, dit wordt na 60 jaar onze 
laatste kerst. Door de situatie op de groothandelsmarkt, leveringsonzekerheden en personele onderbezetting is ons 
assortiment dit jaar beperkt. Graag uw begrip, en hopelijk kunnen we leveren wat we beloven.  
Wij raden u aan dit jaar tijdig in te kopen en uw wild en gevogelte in de vriezer te bewaren tot de feestdagen. Wij 
zullen het zo verpakken dat dit goed kan. 
Wij doen een beroep op u om uw bestelling tijdig in te vullen en in te leveren voor of op dinsdag 20 december, doch 
uiterlijk woensdag 21 december . . Al  

 
BESTELLIJST/PRIJSLIJST 2022 

 KALKOEN                                        prijs in euro 
Dit jaar maar 1 gewichtsklasse toegezegd 
 
…...GEVULDE KALKOEN 31/2kg1000 gr        12.00 
    met tutti frutti vulling in ovenschaal en braadzak 
    (31/2 kg voor 6 – 8 personen, 3 uur in de oven) 
 
...... Hele kalkoen (3-31/2kg) 1000 gr         12.00 
...... Kalkoendijen   1000 gr   9.00 
...... Kalkoendrumsticks  1000 gr   7.50 
...... Kalkoenfilet   1000 gr          14.00 
…...Kalkoendijvlees  1000 gr  10.00 
...... Kalkoenfilet-rollade  1000 gr          14.00 
..... .Kalkoendij-rollade  1000 gr  10.00 
 
GEVOGELTE HEEL 
...... Poussin (piepkuiken)  1000 gr    9.50 
...... Maiskuiken   1000 gr             8.00 
...... Poulet Noir BIO frans 1000 gr             9.75 
 
GEVOGELTE FILET SPECIALITEITEN 
...... Gerookte kipfilet (±300 gr)  100 gr    1.75 
...... Gerookte eendenborstfilet    100 gr    5.75 
...... Tamme eendenborstfilet       100 gr    2.75 
...... Parelhoenfilet   100 gr        3.25 
…… 
 
KUIKENASSORTIMENT 
...... Kipfilet    1000 gr  12.00 
……Kipfiletrollade  1000 gr           12.00 
……Kipdijfilet   1000 gr  10.00 
……Kipdijfiletrollade 
...... Braadkuiken   1000 gr     6.00 

...... Soepkip borst/bout   500 gr    3.75 

…... 

 
GEGRILD ASSORTIMENT 
……Gegrilde kip   per stuk           6.00 

……Gegrilde bouten   per stuk    1.80 

……Gegrilde drumsticks (8 voor 5 euro) 

……Gegrilde borrelhapjes 

……Spare ribs   500 gr    6.50 

 

 

 

 
Poelier Bevers, uw adviseur voor een verrassend 
diner, denkt graag met u mee. LET OP: Onze 
winkel in Uden is open op vr. 23 van 9.00 tot 20.00 
uur. 

OOpp  zzaatteerrddaagg  2244  ddeecc  ooppeenn  vvaann  88..0000  ttoott  1155..0000  uuuurr..  

  

  

HHAAAASS  EENN  HHAAZZEENNDDEELLEENN                                    pprriijjss  iinn  eeuurroo  
...... Hazenruggen (±500 gr)    100 gr    2.75 
...... Hazenrugfilet (±150 gr)   100 gr    5.00 
...... Hazenbouten (±350 gr)  1000 gr  15.50 
 
...... HAZENPEPER Speciaal 
       (kant en klaar)                         500 gr    7.00 
 
HERTEN- EN REEWILD 
...... Hertenrugfilet     100 gr            4.75 
...... Hertenbiefstuk    100 gr    4.00 
…...Reerugfilet      100 gr            5.25 
 
...... HERTENRAGOUT k&k    500  gr   7.00  
 
WILDROLLADE EN -POULET 
...... Wildrollade     100 gr    2.50 
 ......Wildpoulet (...................)   100 gr    2.50 
……Hertpoulet     100 gr    2.50 
 
WILD ZWIJN 
...... Zwijnsrugfilet     100 gr     3.75 
...... Zwijnsbraadvlees/bout    100 gr    2.50 
...... Zwijnspoulet      100 gr     2.50 
 
TAM KONIJN 
...... Tam konijn (.1500 gr) 1000 gr  14.50 
...... Tam konijnenbouten (250gr)  1000 gr  16.50 
 
 
SPECIALITEITEN 
 
……KIPRAGOUT  k&k                    500 gr            5.50 
       Heerlijk romig met veel kip en champignons 
…...Tutti Frutti                                per bak    2.50 
...... Wildsaus/portsaus bakje    100 gr     1.50 
...... Preiselbeeren (pot)     450 gr     3.00 
……Verse eendeleverpate(rond)    100 gr             8.00 
 
 
 
 
 
                           ………………………………………… 

 

Naam:  ...................................................... 

   

Tel. nr:  ...................................................... 

 

Afhaaldatum: ………………………….. Dec. 2022 


