
Assortiment Wild



Inhoudstafel
Assortiment Wild 

Chandelier  3

BRC-certificaat 7

Everzwijn 8

Ree 10

Hert 11

Fazant 14

Patrijs 16

Wild Konijn 16

Haas 17

Wilde eend - Gans 20

Piepkuiken - Kalkoen 22

Kwartel 23

Duif 24

Parelhoen 25

Eend 26

Gerookte producten 27

Labelkippen 28

Kok O’Rell 30

Gekookte producten 32

Aardappelen 34

Lamsvlees 36

Lamsvlees diepvries 38

Rundvlees 40

Varkensvlees 42

Kalfsvlees 44

Exotisch vlees 43

Wildpasteien - mousses 44

Verhandeling wild 49

Service 50

Online bestellen 52

Voor de prijslijst verwijzen wij graag naar onze 

website www.eurokip.be die u op ieder moment 

kan raadplegen. Inloggen kan via uw persoonlijke 

login en wachtwoord.
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Het fijnste vlees uit de vrije natuur

Duurzaam wildbeheer

Jagen staat synoniem voor duurzaam wildbeheer, als er morgen 

geen jagers zouden zijn, dan zou er overmorgen ook geen wild 

meer zijn. De officiële jacht heeft een gecontroleerd afschotplan 

dat de instandhouding verzekert. Wij worden van de overheid 

zelfs verplicht om bepaalde aantallen van sommige dieren, 

bijvoorbeeld ganzen, te schieten. De boeren zijn ons dankbaar 

want als de ganzenpopulatie te groot wordt, vernielen die hun 

oogst.

Regelgeving

De jacht is onderworpen aan strenge regels. Die moeten ervoor 

zorgen dat de jacht veilig en duurzaam kan worden uitgeoefend, 

met respect voor mens, dier en milieu. Alle jagers moeten zich 

aansluiten bij een jachtgroep. Iedere jachtgroep heeft een eigen, 

door de overheid gecontroleerd wildbeheersplan, dat afhangt 

van de tellingen van de dieren. Er wordt enkel gejaagd wat 

noodzakelijk is voor de instandhouding van het wild. Dat is het 

belangrijkste doel.

Bio-vlees

Eurokip promoot wild als het (h)eerlijkste natuurlijke stukje 

scharrelvlees: wild is heel natuurlijk vlees. Het dier eet wat hij 

vindt in de natuur. Jachtgroepen documenteren en labelen elk 

wild dat ze verkopen. Zo zijn kopers zeker van de oorsprong van 

het vlees dat ze aankopen. Een jager is gekwalificeerd om de 

eerste controles te doen op het dier na het oogsten. Daarnaast 

wordt elk dier volledig gecontroleerd door een veearts voor het 

versneden wordt. Dan krijg je een eerlijk product dat vers is en 

op een correcte manier behandeld is, met respect voor dier en 

natuur.

Jagen: een essentieel 
onderdeel van duurzaam 

wild- en natuurbeheer



Eurokip 
Dankzij onze ruime ervaring, ons deskundig personeel en onze 

compromisloze toepassing van de strengste normen op het gebied van 

hygiëne en voedselveiligheid (HACCP), mogen wij ons verheugen in een 

groeiend cliënteel dat bovendien loyaal is en tevreden over de geleverde 

kwaliteit en service. 

Onze voortdurende inzet op het gebied van kwaliteit leverde ons het fel 

gegeerde British Retail Consortium Klasse A label op (BRC), wat een 

absolute meerwaarde is in ons constante streven naar kwaliteit.

Onze missie is om u ontzorging en toegevoegde waarde te bieden 

met kwaliteitsvolle producten, oplossingen en service. Wij denken met 

u mee en zijn flexibel genoeg om maatwerk te kunnen leveren. Onze 

website met klantenzone, waar u onze producten moeiteloos online kunt 

bestellen is daar een voorbeeld van.

Eurokip biedt u ook een compleet assortiment wild aan bestaande uit 

klein wild zoals fazant, patrijs, wilde eend, haas, maar ook groot wild, 

zoals hert, wild zwijn en ree. Daarnaast omvat ons aanbod ook gerookte 

wildproducten, gevulde feestproducten en pasteien. 

Vraag naar onze aparte wildcatalogus.

Onze ambassadeur: Chef-kok Bram Ledent
De meeste van de recepten die u in deze catalogus vindt, werden op punt 

gesteld door Bram Ledent. Bram runt het succesvolle cateringbedrijf 

TASTE Homecooking & catering. Natuurlijk gebruikt hij voor zijn creaties 

de producten van Eurokip. U vindt hem op www.taste-ledent.be.

Eurokip is vandaag een van 
de toonaangevende 

leveranciers op het gebied 
van wild & gevogelte, 

runds- en lamsvlees. 
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Naast de toepassing van de HACCP-regelgeving beschikt 

Eurokip al sinds 2006 over het BRC-certificaat. BRC Global 

Standard for Food Safety of kortweg BRC Food genoemd, is een 

standaard op het gebied van voedselveiligheid die in 1998 werd 

ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC), de Britse 

brancheorganisatie van detailhandelaren. 

Een BRC-Food Standaard stelt standaard eisen aan het 

voedselveiligheidsysteem van een leverancier. 

Er worden eisen gespecificeerd aan het HACCP-

systeem, aan het kwaliteitsmanagementsysteem 

en aan het basisvoorwaardenprogramma van 

producenten van levensmiddelen. Daarnaast komen ook 

directieverantwoordelijkheid, omgevingsomstandigheden 

(productie- of procesfaciliteiten), product- en procescontrole en 

opleiding en persoonlijke hygiëne van werknemers aan de orde. 

De verschillende elementen van de standaard worden getoetst 

aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 

controlepunten bevat.

“Voedselveiligheid en kwaliteit van de producten zijn direct aan 

elkaar gelinkt. Wij zien onszelf als de partner van onze klanten 

in het leveren van voedsel veilige producten aan de uiteindelijke 

eindklant. Ons voltallig personeel is ten zeerste doordrongen van 

de filosofie, dankzij bijscholingen en coaching.”

Met een BRC-certificaat 
voldoet een producent 

in principe in één 
keer aan alle strenge 

eisen op vlak van 
voedselveiligheid.

Voedselveiligheid is een topprioriteit  
voor Eurokip
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Groot wild
Everzwijn

Everzwijn Edel goulash
diepvries

nr. 6810

Verpakking: per kg

Everzwijngebraad

nr. 685

Verpakking: per kg

Everzwijnrug zonder been
filet EU

nr. 680

Verpakking: per kg

Everzwijn Edel goulash
vers

nr. 681

Verpakking: per kg

Everzwijnrug zonder been
filet EU diepvries

nr. 6801

Verpakking: per kg

Everzwijn steak

nr. 6851

Verpakking: per kg



Benodigdheden voor 6 personen

1 kg à 1,5kg everzwijngebraad . 500 g aardappelen . 400 ml melk . 100 g boter 

600 g spruitjes . 200 ml wildfond . 100 ml Tawny Porto . 100 ml room

Recept

Snij de spruiten in schijfjes en bak kort in olijfolie. Kruid af met peper en zout. 

Hou wat spruitjes apart om te dresseren. Bak het everzwijngebraad gedurende 

ca. 10 minuten in de oven op 200 °C en laat rusten voor ca. 20 minuten. 

Blus het braadvocht met de Tawny Porto en laat reduceren tot de helft. 

Voeg de wildfond en room toe en laat inkoken tot sausdikte. 

Kruid af met peper en zout en dresseer zoals op de foto. 

Everzwijn met spruitjes
en saus van rode porto

Everzwijngebraad

nr. 685

Verpakking: per kg
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Reerug zonder been
filet

Reerug met been
diepvries

Reebokgebraad

Ree Edel goulash

nr. 700 nr. 702

nr. 705

nr. 701

Groot wild
Ree

Verpakking: per kg Verpakking: per kg Verpakking: per kg

Verpakking: per kg

Ree steak

nr. 7051

Verpakking: per kg



Groot wild
Hertenvlees Nieuw-Zeeland vers

Herten Frenched racks 

± 1 kg

Hertenrug zonder been 
filet

1,5 à 2,0 kg

Hertenfilet gevliesd

Hertenhaasje tenderloinHertengebraad gevliesd

Vier technische delen

nr. 928

nr. 690

nr. 6901

nr. 927

nr. 962

nr. 693

Herten Edel goulash 
bout ontbeend

Verpakking: per kg Verpakking: per kg Verpakking: per kg

Verpakking: per kg Verpakking: per kg Verpakking: per kg





Hertenrug zonder been 
filet

±1,5 kg

Hertengebraad gevliesd 
technische delen

Hertenhaasjes 
tenderloin

nr. 696 nr. 691 nr. 699

Herten Frenched racks

± 1 kg

nr. 694

Groot wild
Hertenvlees Nieuw-Zeeland diepvries

Verpakking: per kg Verpakking: per kg Verpakking: per kg

Verpakking: per kg

Herten Edel goulash Hertenrug met been

nr. 692 nr. 929

Verpakking: per kg Verpakking: per kg
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Klein wild
Fazant

Fazanthen gespekt

± 800 gr

Fazanthaan

± 1 kg

Fazantfilet diepvries 
zonder vel

Fazanthen

± 800 gr

Fazanthaan gespekt

± 1kg

nr. 626

nr. 620

nr. 631

nr. 624

nr. 630

nr. 622

Fazantfilet vers met vel

± 320 gr

Verpakking: per stuk Verpakking: per stuk Verpakking: per stuk

Verpakking: per stuk Verpakking: per kg Verpakking: per kg

Fazantenbillen

± 200 à 250 gr

nr. 632

Verpakking: per kg

Fazantenvlees

nr. 634

Verpakking: per kg



Benodigdheden voor 2 personen

1 fazant . 100 g veenbessen . 3 el suiker . 4 stokjes gebraiseerd witloof & 1 stronk 

ongekookt witloof . ½ Jonagold appel . 1 tl fijngesneden rozemarijn . 190 g melk 

75 g boter . 150 g bloem . 2 eieren . 1 dl wildfond (bij voorkeur fazantenfond) 

2 dl room . 2 el cognac

Recept

Kook de melk en boter samen en voeg de bloem toe. Meng er één na één de eieren door. 

Draai mooi glad tot soezendeeg. Maak een puree van aardappelen, melk en boter. 

Maak de pommes dauphine met de puree en het soezendeeg (verhouding ½). 

Kleur de fazanten in boter. Voeg het witloof toe en laat garen in de oven gedurende 

20 minuten op 200 graden. Deglaceer de ovenschaal met cognac en voeg de wildfond 

toe. Dik aan met room tot een saus. Warm de veenbessen op met de suiker. 

Bak de Jonagold appel in boter en kruid af met rozemarijn. Frituur de pommes op 180° 

als laatste tot ze goudbruin zijn. Dresseer.

Fazant met witloof, veenbessen,  
pommes dauphine in een sausje  
van cognac en Jonagold appel

Fazanthaan
± 1 kg

nr. 620

Verpakking: per stuk
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Wild konijn

± 800 à 900 gr

nr. 650

Verpakking: per stuk

Klein wild
Wild konijn

Klein wild
Patrijs

Grijze patrijs

± 350 gr

nr. 640

Verpakking: per stuk

Roodpootpatrijs

± 350 gr

nr. 641

Verpakking: per stuk

Wilde patrijs

± 350 gr

nr. 642

Verpakking: per stuk



Klein wild
Haas vers

Hazenvlees achterbout vers

± 2 kg

nr. 669

Verpakking: per kg

Haas geheel panklaar

± 2,5 kg

nr. 670

Verpakking: per stuk

Hazenschouder

± 200 gr

nr. 673

Verpakking: per kg

nr. 675

Hazenruggen inlands

± 900 gr

Verpakking: per stuk

Hazenschoudervlees

± 2,5 kg

nr. 676

Verpakking: per kg

Hazenbillen

± 400 gr

nr. 677

Verpakking: per kg

nr. 674

Verpakking: per kg

Hazenrugfilet

± 140 gr
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Klein wild
Haas diepvries

Hazenvlees achterbout 
diepvries

± 2,5 kg

Hazenruggen

+ 700 gr

Hazenbillen

± 400 gr

Hazenrugfilet

± 140 gr

nr. 6690nr. 671 nr. 668nr. 679

Verpakking: per kg Verpakking: per kg Verpakking: per kg Verpakking: per kg



Benodigdheden voor 6 personen

10 hazenschouders . 150 ml cognac . 100 ml azijn . 250 ml wildfond .  1 el veenbessenconfituur . 2 stengels selder 

2 wortelen . 2 uien . 1 tl jeneverbessen .  1 tl peperbolletjes . 1 tl tijm . 4 kruidnagels . 4 laurierblaadjes . 2 teentjes look 

350 ml rode wijn . 8 stronkjes witloof . 8 spruitjes . 10 girollen . 100 g veenbessen .  3 el suiker . 100 ganzenlever

Recept

Doe de selder, wortelen, uien, jeneverbessen, peperbolletjes, tijm, kruidnagels, laurierblaadjes, look en rode wijn samen in 

een kom met de hazenbouten. Laat 24 u afgedekt marineren in de koelkast. Haal de hazenschouders uit de marinade, 

dep ze droog en bak ze in olijfolie. Kruid met peper en zout. Haal de boutjes uit de pan en kleur vervolgens de groenten 

uit de marinade aan. Overgiet met cognac en azijn, voeg hazenboutjes terug toe en laat even inkoken. Doe er als laatste 

nog de marinade en wildfond bij. Breng het geheel aan de kook en zet de pot gedurende 3 uur in een voorverwarmde 

oven van 180 graden. Snij de stronkjes witloof in twee en verwijder de harde kern. Hak het witloof in reepjes en stoof het 

vervolgens aan in boter. Haal de blaadjes van de spruitjes en blancheer ze kort in kokend, gezouten water. Spoel ze af 

onder ijskoud water. Breng de veenbessen aan de kook met drie eetlepels suiker. Snij de ganzenlever in kleine blokjes. 

Haal de civet van haas uit de oven  en pluk het vlees van de beentjes. Zet de jus opnieuw op het vuur om in te koken. 

Breng op smaak met peper, zout en een lepel veenbessenconfituur. Haal de saus door de zeef en voeg de stukjes haas 

terug toe. Maak de girollen proper en bak ze in boter. Kruid af met peper en zout. Voeg net voor het serveren de spruitjes 

nog toe. Dresseer zoals op de foto.

Civet van haas met witloof, veenbessen, 
ganzenlever en spruitjes

Hazenschouder
± 200 gr

nr. 673

Verpakking: per kg
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Klein wild
Wilde eend

Wilde eend

± 600 gr

nr. 502

Verpakking: per stuk

Wilde eendenfilet met vel 
vers

± 110 gr

nr. 560

Verpakking: per kg

Vlees van wilde eend

nr. 530

Verpakking: per kg

nr. 553

Verpakking: per kg

Wilde eendenfilet met vel 
diepvries

± 110 gr

Ganzenvet

nr. 507

Verpakking: per blik van 700 gr

Gans

nr. 504

Verpakking: per kg

Klein wild
Verse gans

Ganzenleverpastei

Rolletje ganzenleverpastei

nr. 774

Verpakking: 400 gr per stuk
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Piepkuikens

Piepkuiken (± 400 gr/stuk)

nr. 610

Gevogelte
Piepkuiken

Verpakking: bulk

Piepkuikens uitgebeend

Ontbeend piepkuiken

nr. 613

Verpakking: bulk

Franse haantjes

nr. 611

Verpakking: bulk

Gevogelte
Verse kalkoen

Kalkoen 
vanaf 5-6 kg

nr. 200

Verpakking: per kg

Kalkoen 
tot en met 4-5 kg

nr. 4200

Verpakking: per kg



Gevogelte
Kwartels

Kwarteleieren

Doosje kwarteleieren

Kwartel

Kwartel ±160 gr

Kwartel uitgebeend

Uitgebeende kwartel

Kwartel violet

Kwartel ± 210 gr

Kwartelbillen

nr. 603

nr. 600

nr. 608

nr. 602

nr. 606

nr. 601

Kwartelfilet

Gefileerde kwartelborst

Verpakking: bulk Verpakking: per 500 gr (vacuüm) Verpakking: bulk

Verpakking: per doos van 18 stuks Verpakking: per 500 gr (vacuüm) Verpakking: bulk
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Gevogelte
Verse duiven 
& bosduiven

Belgische jonge duif 
Panklaar

Duivenfilet jonge duif

Gefileerde duivenborst

Franse jonge duif

nr. 551

nr. 550

nr. 552nr. 554

Belgische jonge duif 
Marktklaar

Verpakking: bulk Verpakking: bulk Verpakking: bulk

Verpakking: bulk

Bosduif Bosduif filet

nr. 660 nr. 661

Verpakking: per stuk Verpakking: per kg



Gevogelte
Verse parelhoen

Parelhoenbillen
zonder rugstuk

Verse parelhoenbillen

Parelhoen ongespekt

Parelhoen tournedos

Tournedos van parelhoenfilet

Parelhoenbillenvlees 
Zonder vel

Vlees van verse parelhoenbillen

Parelhoenfilet vers

Verse dubbele parelhoenborst

nr. 358

nr. 350

nr. 357

nr. 352 nr. 354

nr. 359

Parelhoen suprême

Halve parelhoenborst uitgebeend 
met vleugel

Verpakking: bulk Verpakking: per 2 dubbele (vacuüm)

Verpakking: bulk

Verpakking: per 2 halve (vacuüm)

Verpakking: bulkVerpakking: bulk
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Gevogelte
Eend

Eendenbillen

Verse eendenbillen 

Barberie eend

Vrouwelijk eend

Eendenbil gekonfijt

Gekonfijte eendenbil

Eendenfilet Canette

Eendenfilet Canette

Eendenfilet

Verse eendenfilet 
gewicht ±300 gr

Eendenleverpastei

Rolletje eendenleverpastei

nr. 512

nr. 500

nr. 594

nr. 528

nr. 510

nr. 720

nr. 514

nr. 501

Eendenlever

Verse eendenlever

Verpakking: per stuk van ±1,5 kg Verpakking: per stuk van ±2,5 kg Verpakking: per stuk (vacuüm)

Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per 2,5 kg (vacuüm) Verpakking: per 2 stuks (vacuüm)

Verpakking: per blik van 3,8 kg Verpakking: 400 gr per stuk

Eendenlever vers cru

Verse lob eendenlever 
om te bakken

nr. 721

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Barberie eend

Mannelijk eend



Gevogelte
Gerookte producten

Gerookte kwartel

Gerookte kipfilet

Licht gerookte kipfilet

Gerookte eendenfiletGerookte kalkoenfilet

nr. 604

nr. 172 nr. 513

nr. 609

nr. 237

Gerookte kwartelfilet

Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per kg Verpakking: per 2 stuks (vacuüm)

Verpakking: per tray van 4 stuks Verpakking: per kg

nr. 5055

Gerookte ganzenborstfilet

Verpakking: per stuk
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Kippen
Labelkippen

Maiskipfilet

Hoevekip “Landes”

Graankip

Hoevekip “Landes” 
Suprême

Halve filet met vel en vleugel

Mechelse koekoekfilet

Mechelse koekoeksfilet zonder vel

Maiskip suprême

Maiskipfilet met vel en vleugeltje

Hoevekip “Landes” 
Filet

Filet van Landeskippen

Maiskip “Crête d’or”

Maiskip spitklaar verpakt

nr. 946

nr. 106 nr. 109

nr. 390

nr. 152

nr. 113

nr. 114

Mechelse koekoek 
suprême

Mechelse koekoek suprême

nr. 391

Verpakking: bulk

Verpakking: 3 halve/tray

Verpakking: bulk Verpakking: bulk

Verpakking: bulk Verpakking: 10 halve per pak (vacuüm) Verpakking: bulk

Verpakking: bulk

Mechelse koekoek

Mechelse koekoek spitklaar 

verpakt

nr. 117

Verpakking: bulk



Zwartpoot kippenfilet

nr. 873

Verpakking: per kg

Breskip

Zwartpoten

nr. 118

nr. 119

Verpakking: bulk

Verpakking: bulk

Kippen
Labelkippen

Zwartpoot suprême

Zwartpoot koekoek suprême

nr. 872

Verpakking: bulk
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Ons kwaliteitslabel dat een permanent 
hoogkwalitatief product garandeert

Kok O’Rell is gegroeid uit de zorg om een permanent 

hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden. Dit leunt volledig 

aan bij de bedrijfsfilosofie die Eurokip hanteert. De enige 

oplossing om deze hoogstaande kwaliteit sluitend te kunnen 

garanderen, is een zeer strenge beheersing van de volledige 

keten, van riek tot vork. 

Met de lancering van Kok O’Rell is Eurokip niet alleen zeker van 

zijn eigen schakel in het hele proces, maar ook van de schakels 

die zowel ervoor als erna komen. Het Kok O’Rell kwaliteitslabel 

staat kortom voor een geïntegreerde kwaliteitsbeheersing.

Zaakvoerder Luc De Waele: “Wij hebben bij Eurokip al een tijdje 

bereidingen van verse kip in ons beheer. Omdat wij met onze 

eigen bereidingen altijd een heel goed resultaat behaalden, 

is de stap naar een eigen label een logische gevolg. Met Kok 

O’Rell zijn wij zeker van de kwaliteit, omdat we zelf instaan voor 

het hele proces, van A tot Z. Met dit kwaliteitslabel hebben wij 

de volledige controle over al onze gevogeltebereidingen en zijn 

we op deze manier zeker van de kwaliteit die we aan de klant 

aanbieden.” 

Dit kwaliteitslabel houdt concreet in dat: de leveranciers via 

uiterst strenge criteria worden geselecteerd via de eigen 

HACCP-, BRC- en andere kwaliteitsmaatregelen waardoor de 

topkwaliteit van het product wordt gegarandeerd en alles op het 

eind van de rit keurig en onder prima condities bij de klant wordt 

afgeleverd. 

Voortaan biedt Eurokip dus bereidingen, versnijdingen en 

verpakkingen aan onder een eigen kwaliteitslabel. 

Een gezond, mager en uiterst voedzaam vleesproduct. 

Een gezond, mager en 
uiterst voedzaam   

vleesproduct. 
Getest, gecontroleerd 

en gegarandeerd altijd 
van topkwaliteit. 
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Kok O’Rell
Gevulde feestproducten

Gevulde braadkip spitklaar

Braadkip met gehaktvulling 
naar keuze

nr. 105

Verpakking: per stuk

Gevulde kalkoen

Ontbeende en gevulde kalkoen 
met vulling naar keuze

nr. 204

Verpakking: per stuk

Gevulde kalkoenrollade

Gevulde kalkoenrollade

nr. 258

Verpakking: bulk

Gevulde parelhoen

Ontbeende en gevulde parelhoen 
met vulling naar keuze

nr. 356

Verpakking: per stuk

Gevulde eend

Ontbeende en gevulde eend 
met vulling naar keuze

nr. 519

Verpakking: per stuk

Gevulde kwartel

Ontbeende en gevulde kwartel 
met vulling naar keuze

nr. 605

Verpakking: per stuk

Gevulde piepkuikens

Ontbeend en opgevuld piepkuiken 
met vulling naar keuze

nr. 612

Verpakking: per stuk

Vullingen
Gehakt met krieken of champignons, gehakt met appels en rozijnen, 
gehakt met mandarijntjes, gehakt met truffel

Gevulde duif

Ontbeende en gevulde duif 
met vulling naar keuze

nr. 558

Verpakking: per stuk
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Kok O’Rell
Gekookte traiteurproducten

Vol-au-vent
kant-en-klaar

Vol-au-vent van het huis 

Gekookt vlees van 
gevogelte

Gekookt vlees van gevogelte om te 
verwerken in salades en sausen

nr. 879 nr. 147

nr. 1980

Vacuüm gegaarde filets

Kippenborsten uitgebeend, 
in kookzak vacuüm gegaard

Verpakking: per schaal van ±3 kg Verpakking: per 2,5 kg (vacuüm)

Gekookte kipfilet

Uitgezochte kipfilet, gekookt om te 
verwerken in salades en sausen

nr. 198

Verpakking: per 2,5 kg (vacuüm)

Verpakking: per 2,5 kg (vacuüm)

Kippen soepballetjes

Voorgekookte soepballetjes
om te verwerken in soepen of 
vol-au-vent

nr. 192

Kippenfricadel

nr. 1920

Verpakking: per 1 kg Verpakking: per 1 kg

nr. 1479

Gegaarde kippenblokjes

Verpakking: per 1 kg
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Traiteur
Aardappelen

nr. 908

Aardappelkroketten 
100 stuks

Verpakking: per 100 stuks

nr. 9080

Aardappelkroketten mini
200 stuks

Verpakking: per 200 stuks

Aardappelkroketten
20 stuks

nr. 9081

Verpakking: per 20 stuks

Aardappelkroketten mini
100 stuks

nr. 9082

Verpakking: per 100 stuks

Aardappelkroketten
10 stuks

nr. 9083

Verpakking: per 10 stuks

Amandelkroketten
100 stuks

nr. 907

Verpakking: per 100 stuks

Amandelkroketten
10 stuks 

nr. 9084

Verpakking: per 10 stuks

nr. 9070

Verpakking: per 200 stuks

Amandelkroketten mini
200 stuks

Kaaskroketten 
24 stuks

nr. 9170

Verpakking: per 24 stuks

Hazelnootkroketten
10 stuks

nr. 9085

Verpakking: per 10 stuks

Garnaalkroketten 
20 stuks

nr. 9170

Verpakking: per 20 stuks



Traiteur
Aardappelen

Gekookte aardappelen

nr. 976

Verpakking: per 3 kg

BBQ patatjes gemarineerd

nr. 985

Verpakking: per 3 kg

Aardappelsaté gemari-
neerd

nr. 986

Verpakking: per 3 kg

nr. 977

Aardappelsla

Verpakking: per 3 kg (vacuüm)

nr. 988

Aardappelpuree

Verpakking: per 3 kg (vacuüm)

nr. 9881

Wortelpuree

Enkel verkrijgbaar tijdens de 
winterperiode

Verpakking: per 3 kg (vacuüm)

nr. 9882

Spinaziepuree

Enkel verkrijgbaar tijdens de 
winterperiode

Verpakking: per 3 kg (vacuüm)

nr. 9883

Savooipuree

Enkel verkrijgbaar tijdens de 
winterperiode

Verpakking: per 3 kg (vacuüm)

nr. 9884

Boere stoemp

Enkel verkrijgbaar tijdens de 
winterperiode

Verpakking: per 3 kg (vacuüm)
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Lamsvlees Vers
Australië

Lamsbouten
Australië

Verse lamsbout mini enkel bilpijp

nr. 741

Lamszadels 1 rib filet
Australië

Verse zadels 1 rib filet

nr. 753

Lamszadel 8R 
Australië

Lamszadel 8R 25mm

nr. 739

Lamsrug zonder been 
Australië

Uitgebeende lamsrug vers 

lamsfilet

nr. 737

Lams Frenched racks  
7R kort Australië

Verse lamsracks

nr. 738

Lamsheupjes ontvliesd
Australië

Lamsheupje ontvliesd, 
geschikt voor saté

nr. 744

Australië

Verpakking: per 4 stuks (vacuüm) Verpakking: per 2 stuks (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm)

Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per 6 stuks (vacuüm)

Lamsrug zonder been 
Nieuw-Zeeland

Uitgebeende lamsrug vers lamsfilet

nr. 7370

Verpakking: per 4 stuks (vacuüm)

Lams Frenched racks  
7R kort Nieuw-Zeeland

Verse lamsracks

nr. 7380

Verpakking: per 2 stuks (vacuüm)

Lamsvlees Vers
Nieuw-Zeeland



Lamssaté 
gemarineerd

Verse lamsbrochetten met vlees uit 
de heup gemarineerd

nr. 723

Verpakking: per tray van 10 x 150 gr

Lamssaté 

Verse lamsbrochetten met vlees uit 
de heup

nr. 752

Verpakking: per tray van 10 x 150 gr

Eurokip is exclusief 
verdeler van het 
Australische WAMMCO 
lamsvlees. Dit zeer 
gegeerde lamsvlees 
is uw garantie voor 
topkwaliteit. Vers lam

Ierland

Heel vers lam

nr. 751

Verpakking: bulk

Melklam
Ierland

nr. 742

Verpakking: per kg

Lamsvlees Vers
Ierland

Lamsvlees Vers
Saté
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Lamszadels gezaagd 
reformed

Zadel gezaagd

nr. 732

Lamsschouders 
met been

Lamsschouder met been diepvries

Lamsschouders 
uitgebeend BRN

Lamsschouder zonder been

nr. 728 nr. 729

Lamsrug zonder been 
Nieuw-Zeeland

Uitgebeende en ontvliesde 

lamsrug

Lamsbouten uitgebeend 
Nieuw-Zeeland

Lamsbout zonder been

Lamsbouten mini 
enkel bilpijp

Lamsbout met been

nr. 724 nr. 727nr. 726

Lamsboutsneden 
3/pack

Gezaagde lamsboutsneden

Lams Frenched racks 7R 
stand

Lamsracks

nr. 734 nr. 735

Lamsvlees Nieuw-Zeeland
Diepvries

Verpakking: per 4 stuks (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm)

Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm)

Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm)



Lamsschenkel achterLamszadel 1 rib

nr. 756nr. 755

Lamszwezerikken

nr. 754

Lamszadels gezaagd 
0 rib

Lamszadels gezaagd 0 rib

Lamsheupjes ontvliesd

Lamsheupje geschikt voor saté

nr. 745 nr. 749

Lams Frenched racks 7R 
kort

Lamsracks korte snit

nr. 736

Lamsvlees Nieuw-Zeeland
Diepvries

Verpakking: per 2 stuks (vacuüm) Verpakking: per doos van 5 kg Verpakking: per 6 stuks (vacuüm)

Verpakking: per kg (vacuüm) Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: per 2 stuks (vacuüm)
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Rundvlees
Angus

Runderstriploin 
Black Moran

Runder entre-côte

nr. 7821

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Runderribeye 2,5 kg 
Black Angus

Runder zesrib Black Moran

nr. 7811

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Een vlotte
aanlevering 
gewaarborgd 

Wij waarborgen u een vlotte 

aanlevering van rundsvlees 

van topkwaliteit uit Ierland, 

Australië en Argentinië.

Rundvlees
Iers rundvlees vers

Runderentrecote 
Zonder been

Ierse entrecote zonder been

nr. 782

Runder zesrib 
Zonder been

Ierse zesrib zonder been

nr. 781

Verpakking: per stukVerpakking: per stuk

Runderfilet 
Zonder ketting

Ierse rundsfilet zonder ketting

nr. 783

Verpakking: per stuk



Rundvlees
Limousin

Rundvlees
Iers rundvlees diepvries

Rundertong

Mooie witte rundstongen

Rundercarpaccio

Carpaccio van rund

nr. 784 nr. 812

Runderstriploin 
Zonder ketting

Runder entrecote zonder ketting

nr. 7822

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Runderhaas vers

Filet pur Limousin

nr. 7832

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Runder dikke lende

Zielstuk Limousin

nr. 7842

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Verpakking: per stuk (vacuüm) Verpakking: 12 x 80 gr
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Speenvarkenrugfilet

nr. 975

Verpakking: per kg

Varkensvlees
Belgisch

nr. 974

Spareribs diepvries

Sparerib voor BBQ 

Varkenswangetjes

Voor heerlijke recepten

Varkenshaasjes

Varkenshaasjes diepvries 
± 450 gr

Spareribs vers

Sparerib voor BBQ vers

nr. 743

nr. 989

nr. 834

nr. 7431

Lardeervet

nr. 796

Iberico ruglende 
zonder been

Iberico ruglende zonder been 
diepvries

nr. 7432

Verpakking: bulk Verpakking: bulk Verpakking: ±3,5 kg per doos

Verpakking: ±10 kg per doos Verpakking: 2 kg per pak

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Verpakking: per doos van ±10 kg

Speenvarkenracks

Varkensvlees
Frans

Varkensvlees
Iberico



Benodigdheden voor 6 personen

800 g speenvarken . 500 g aardappelen . 3 witte & 3 gele rapen . 5 sjalotten . 2 witte & 2 zwarte pensen

3 sneden dik gerookt spek . 250 ml vleesbouillon 300 ml room . 1 el mosterd

Recept

Schil de aardappelen en snij in de gewenste vorm. Stoom ze gedurende 15 minuten en bak kort aan in boter. Kook de 

rapen in licht gezouten water. Schroei het speenvarken toe en bak af in de oven gedurende ca. 8 minuten op 200°.

Laat 8 minuten rusten in aluminiumfolie. Bak de groentjes en pensen in boter. Doe hetzelfde met de spekjes. Laat de 

vleesbouillon opkoken. Voeg mosterd toe en dik aan met room. Dresseer zoals op de foto en werk af met tijm. 

Speenvarkenracks

nr. 974

Speenvarken met raapjes, 
pommes fondant, vleesjus met tijm, 
gerookt spek en pensen

Verpakking: ±3,5 kg per doos
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Kalfsvlees
Diepvries

Kalfsracks 
Diepvries

Kalfskarkassen
Diepvries

Kalfszwezerikken
Diepvries

Hartzwezerikken

nr. 791

nr. 795

nr. 794

Verpakking: per 2 stuks (vacuüm)

Verpakking: per kg (vacuüm)

Verpakking: per doos van 10 kg



Exotisch vlees 
Kangoeroe

Kangoeroefilet
Diepvries

nr. 506

Verpakking: per ±1 kg (vacuüm)

Struisvogel fan filet 

Triangle deel uit de bil

nr. 713

Verpakking: per stuk (vacuüm)

Kangoeroe 
Vers 

Enkel feestdagen

nr. 509

Verpakking: per kg

Airellen / Veenbessen IQF 

2 x 2,5 kg

nr. 911

Verpakking: per kg

VeenbessenExotisch vlees
Struisvogel
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Wildpasteien

Wildpasteien 
in wit plastieken pot

Gewicht: 1,65 kg

Verpakking: versierde pastei in een 
wit plastieken pot, gasverpakt.

Wildpasteien 
in stenen pot

Gewicht: 2 kg

Verpakking: versierde pastei in een 
groene stenen pot, gasverpakt.

statiegeld pot: €2,00

Wildpasteien 
in staafvorm

Gewicht: 1 kg

Verpakking: de pastei is verpakt in 
een gekleurde folie en daarna
vacuüm verpakt.

Stenen pot Plastieken pot Staaf

nr. 5792 nr. 5799 nr. 5794Fazant

nr. 5810 nr. 5818 nr. 5812Ree

nr. 5800 nr. 5808 nr. 5802Everzwijn

nr. 5820 nr. 5826 nr. 5822Haas

nr. 5838Eend

nr. 5750 nr. 5752Patrijs

nr. 5830 nr. 5832Wilde eend

nr. 5550Eend met Porto-mousse

nr. 5761Kwartel

nr. 5770Wild konijn

nr. 5780Parelhoen

nr. 5840Kalkoen

nr. 5850Gevogelte

nr. 5860Lam

nr. 5880Kalf

Elke wildpastei 
wordt bereid via zijn 
eigen receptuur en 
behoudt hierdoor 
zijn kenmerkende 
smaak.



Wildmousses

Wildmousse
in wit plastieken pot

Gewicht: 1,65 kg

Verpakking: versierde pastei in een 
wit plastieken pot, gasverpakt.

Wildmousse 
in stenen pot

Gewicht: 2 kg

Verpakking: versierde pastei in een 
Bruine stenen pot, gasverpakt.

Statiegeld pot: €2,00

Wildmousse 
in staafvorm

Gewicht: 1 kg

Verpakking: de pastei is verpakt in 
een gekleurde folie en daarna
vacuüm verpakt.

Stenen pot Plastieken pot Staaf

nr. 5530 nr. 5531 nr. 5532Bosduif

nr. 5550 nr. 5551 nr. 5552Eend met porto

nr. 5500 nr. 5501 nr. 5502Wilde eend 

nr. 5510 nr. 5511 nr. 5512Kwartel

Fazant nr. 5540

Elke wildmousses
wordt bereid via zijn 
eigen receptuur en 
behoudt hierdoor 
zijn kenmerkende 
smaak.
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Confijten

Potten van 1,5 kg

nr. 9105Uienconfijt natuur

nr. 9106Framboos-
bosaardbeiconfijt

nr. 9108Veenbessenconfijt

nr. 9110Ardense uienconfijt

nr. 9111Witloofconfijt

nr. 9121Vijgenconfijt met Porto

Confijt in potten van 1,5 kg

Gewicht: 1,5 kg

Confijt zorgt voor 
een feestelijke 
toets aan 
de wildgerechten



Confijten Verhandeling van wild
Vlaamse Gewest 2013- 2018

Grof wild

Edelhert

Damhert

Moeflon

Wild zwijn

Reebok

Reegeit

Reekits

Klein wild

Patrijs

Haas

Fazant

Waterwild

Wilde eend

Meerkoet

Smiet

Grauwe gans

Canadese gans

Overig wild

Vos

Konijn

Houtduif

van

1 oktober

1 oktober

1 oktober

1 augustus

1 mei

1 januari

1 januari

van

15 september

15 oktober

15 oktober

van

15 augustus

Verboden

Verboden

15 augustus

15 augustus

van

15 oktober

15 augustus

15 september

tot

31 december

31 december

31 december

31 december

14 september

31 maart

31 maart

tot

14 oktober

31 december

31 januari

tot

31 januari

30 september

31 maart

tot

28/29 februari

28/29 februari

28/29 februari
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Service
Een betrouwbare, 
bedrijfszekere partner 

Eurokip wil voor u een betrouwbare, bedrijfszekere partner zijn. 

Flexibiliteit en service voeren wij hoog in ons vaandel. 

Wij denken met u mee en bieden u oplossingen op maat van 

uw creativiteit en zakelijk inzicht. Ons bestaand cliënteel is 

erg loyaal en zal dit zeker beamen.



Leveringstermijn 
Zo besteld, zo geleverd. Dat is het motto van Eurokip. 

Wij gaan prat op onze snelle service en korte levertijden, 

die u nog kunt verkorten door online te bestellen.

Eurokip Klant
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www.eurokip.be

Online bestellen bij Eurokip. 
Zo gebeurd, zo geleverd. 

Weer een zorg minder!

Registreer je nu & 
ontvang je persoonlijke login

www.eurokip.be



Online 
bestellen
www.eurokip.be

Eurokip stelt zich tot doel u zoveel mogelijk te ontzorgen. 

Daarom kunt u - zeker na 18 uur - online bestellen op 

www.eurokip.be.

 

De voordelen van online bestellen:

• U hebt een compleet overzicht van het hele assortiment.

• U ziet alle producten en de prijzen.

• U hebt een up-to-date en accuraat overzicht over uw 

 bestellingen en uw facturen.



Eurokip 
Dankzij onze ruime ervaring, ons deskundig personeel en onze 

compromisloze toepassing van de strengste normen op het gebied van 

hygiëne en voedselveiligheid (HACCP), mogen wij ons verheugen in een 

groeiend cliënteel dat bovendien loyaal is en tevreden over de geleverde 

kwaliteit en service. 

Onze voortdurende inzet op het gebied van kwaliteit leverde ons het fel 

gegeerde British Retail Consortium Klasse A label op (BRC), wat een 

absolute meerwaarde is in ons constante streven naar kwaliteit.

Onze missie is om u ontzorging en toegevoegde waarde te bieden 

met kwaliteitsvolle producten, oplossingen en service. Wij denken met 

u mee en zijn flexibel genoeg om maatwerk te kunnen leveren. Onze 

website met klantenzone, waar u onze producten moeiteloos online kunt 

bestellen is daar een voorbeeld van.

Onze ambassadeur: 
chef-kok Bram Ledent
De meeste van de recepten die u in deze catalogus vindt, werden op punt 

gesteld door Bram Ledent. Bram runt het succesvolle cateringbedrijf 

TASTE Homecooking & catering. Natuurlijk gebruikt hij voor zijn creaties 

de producten van Eurokip. U vindt hem op www.taste-ledent.be.

Eurokip is vandaag een 
van de toonaangeven-
de leveranciers op het 

gebied van wild, kip en 
gevogelte, 

runds- en lamsvlees. 



Onze klanten en hun consumenten naar
 de hoogste toppen van culinair genot voeren 

dat is onze missie



 

Wild & Gevogelte

De Waele · Van Osselaer 

Eurolaan 15 · 9140 Temse · België

T +32 (0)3 771 14 35 · F +32 (0)3 711 14 79

info@eurokip.be · www.eurokip.be


