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Onze wildproducten zijn verkrijgbaar in de uitleverweken 36 t/m 52. 
De Spiegeleire nv behoudt zich het recht voor dit aanbod op ieder moment te wijzigen.
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WILD
patés
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106 192 I GROF

Paté van wildzwijn

108 192 I GROF

107 192 I GROF

Paté van haas

Paté van fazant

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.

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

Eveneens verkrijgbaar in de door u gewenste verpakking.

472 306 I GROF

Terrine van fazant

De terrine van fazant hebben we verrijkt met 
een heerlijke streeklikeur en geselecteerde 

bospaddestoelen.

473 306 I GROF

Terrine van ree

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

specerijen.



TUNNELVORM
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106 I GROF

Paté van wildzwijn

108 I GROF

107 I GROF

Paté van haas

Paté van fazant

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.

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 I GROF

Paté van ree

358 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.

583 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.



EN CROÛTE
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 (5 st./karton)

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

VERNIEUWD
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VERPAKKINGEN
consument

481 466 I GROF/FIJN
Gewicht per stuk: 0,300 kg (6 st./karton)

Trio van feestpatés

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

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

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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