
Prijslijst   Wild 2019



Geachte ondernemer,

Allereerst willen wij u bedanken voor het 
vertrouwen in Scheria als leverancier.

Bij deze zenden wij u de prijslijsten van (vers) wild & gevogelte en de 
specialiteiten van 2019.

Alle diepvriesproducten zijn per pakje af te nemen. U hoeft bij ons 
geen hele doos te bestellen! 

Wij verzoeken u de artikelnummers bij de bestelling te vermelden.

Probeer om teleurstellingen te voorkomen, tijdig uw producten te 
bestellen. Tegen de kerst kunnen er manco’s ontstaan. Wij hebben niet 
ons hele wildassortiment op de lijst vermeld, maar alleen de meest 
gangbare artikelen. Mocht u iets nodig hebben wat niet op de lijst 
staat, neem dan gerust contact op met ons verkoopteam. Wij kunnen 
het waarschijnlijk wel leveren!

Gaarne bestellingen voor 13:00 uur opgeven voor levering de 
volgende dag.

Retouren alleen in overleg. Er zijn immers veel producten speciaal 
voor u gemaakt en/of besteld. De chauffeurs mogen alleen producten 
terug nemen met een Scheria retour formulier.

Houd rekening met het onderstaande:
- Bij grote partijen zijn interessante kortingen mogelijk.
- Prijswijzigingen en uitverkochte producten zijn onder voorbehoud.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Wij wensen u een zeer succesvol wildseizoen toe!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 Team Scheria





 Art.nr. Artikel Gewicht  T.H.T / bereiding

 1596 Eenden rollade met ca. 750 gr.  7 dagen
  sinaasappel en tijm. 
     45 minuten op 
  Geleverd in mooie   170 graden in een
  Consumenten-   voorverwarmde  
  verpakking.   oven

 1580 Hele kalkoen borst- ca. 3/3,5kg  7 dagen
  been ontbeend,
  gevuld, klaar om   45 minuten per kg
  te braden.   op 180 graden in
     een voorverwarm- 
  Kipgehakt, notenmix,   de oven 
  krenten, rozijnen 
  honing, gember & 
  cranberry compote.

  Geleverd in mooie 
  consumenten-
  verpakking (doos) 
  met bereidingswijze. 

 1582 Hele parelhoen  ca. 1,3 kg  7 dagen
  gevuld borstbeen 
  ontbeend   110 minuten op
     150 graden in een
  Kipgehakt, notenmix,   voorverwarmde
   krenten, rozijnen    oven
  honing, gember &    
  cranberry compote.   

SPECIALITEITEN 2019 - SLAGER





 

Art.nr. Artikel Gewicht  T.H.T / bereiding
 

1689 Hele GH kip borst- ca. 1,7 kg  7 dagen
  been ontbeend
  gevuld in braadzak   120 minuten op
     150 graden in een
  Kipgehakt, notenmix,    voorverwarmde  
  krenten, rozijnen   oven
  honing, gember &    
  cranberry compote.   

1690 Kippenpoot gevuld  ca. 600 gr.  7 dagen
  (2) in braadzak
     50 minuten op
  Kipgehakt, notenmix,   150 graden in een
  krenten, rozijnen   voorverwarmde 
  honing, gember &    oven
  cranberry compote.   

1481 Gevulde kipfilet- Ieder   7 dagen
  rollade Scheria gewicht te
   bestellen
  Kipgehakt, notenmix,   10 minuten per 
  krenten, rozijnen   100 gram op 150 
  honing, gember &   graden in een  
  cranberry compote.   voorverwarmde
     oven





1606 Kippendijen zonder 12 x  7 dagen
  bot gevuld met  ca.190gr.
  bieslook roomkaas

  Kipdijvlees gevuld   30 minuten op 
  met bieslook   150 graden in een 
  roomkaas, omwikkeld    voorverwarmde 
  met ontbijtspek.   oven 

2306 Kippendijrolletjes  15 x   7 dagen
  pesto met rode  ca. 140 gr.
  peperbesjes 

  Kipdijvlees    30 minuten op
  omwikkeld met    150 graden in een
  ontbijtspek in pesto   voorverwarmde 
  marinade met rode   oven  
  peperbesjes 

1574 Gevulde kalkoendij- ieder  7 dagen
  rollade Scheria gewicht te
   bestellen
  Kipgehakt, notenmix,    10 minuten per
  krenten, rozijnen   100 gram op 150 
  honing, gember &   graden in een 
  cranberry compote.   voorverwarmde
     oven

Het gebruik van een kern temperatuur meter is bij deze producten aanbevolen.

Art.nr. Artikel Gewicht  T.H.T / bereiding



PRIJSLIJST WILD EN GEVOGELTE 
2019 - SLAGER

Voor de verse producten geldt:  
- Vandaag besteld, overmorgen in huis
- Verkrijgbaar per hele doos
- Bij grote aantallen prijzen in overleg

Diepvriesproducten zijn (onder voorbehoud) per stuk uit voorraad leverbaar.

Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ 
  verpakking
  

EEND
VERS
4218 eendenfilet canette 180gr+ 5 kg/ds. € 14,75  per kg.
4217 eendenfilet canard 300+ 5 kg/ds. € 13,20  per kg.
4224 eendenbouten canette 5 kg/ds. €  6,75  per kg.
4236 eendenbouten canard 5 kg/ds. €  6,75  per kg.
4212 gekonfijte eendenbout p/stuk 18 st./ds. € 50,00  per ds.
4233 gemeste eendenlever 5 x 600gr. € 28,00  per kg.
1970 gerookte eendenborst 300 gr./st. € 17,25  per kg.
4550 eendenvet 340 gr. / 0.5 liter €  4,60  per pot
4197 hele eend canard ca. 3 kg. 4 st. per ds. €  7,00  per kg.
4226 hele eend canette ca. 1,7 kg. 6 st. per ds. €  7,50  per kg. 

DIEPVRIES
4221 eendenborstfilet 2 x 200 gr. € 13,50  per kg.
4227 gemeste eendenlever ca. 600 gr. € 28,00  per kg.
4230 tamme pekingeend ca. 2.1 - 2.3 kg. €  4,00  per kg.
4225 tamme eend canette ca. 1.6 kg. €  7,40  per kg.
4220 tamme eend canard ca. 3 kg. €  6,80  per kg.
4235 wilde eend 600 - 700 gr. €  6,80  per st.
4237 wilde eendenfilet met vel per 2 = ca. 280 gr. € 22,75  per kg.
4223 eendenbouten canette 170 - 220 gr./p. st. €  6,25  per kg.
4228 eendenbouten canard per 2 = ca. 700 gr. €  6,25  per kg.



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ 
  verpakking 

KONIJN
VERS
4115 tam konijn Frans 1.2-1.5 kg 10 st/ds. €  8,45 per kg.
4114 tam konijn Frans 2.0-2.5 kg 4 st/ds. €  7,50  per kg.
4157 konijnenbouten vers Frans 8 x 2 stuks op schaal € 14,50  per kg.

DIEPVRIES
4109-12 konijnen tam 1.0 - 3.0 kg/st. €  6,50  per kg.
4151 konijnachterbouten 225-275 gr. per 5 kg €  8,75  per kg.
4153 konijnachterbouten per 2 = ca.400 gr. €  8,90  per kg.
4131 konijnfilet 80-100 gr per 1 kg. € 15,00  per kg.
4126 wild konijn met kop ca. 900 gr. €  8,00  per st. 
   
  

GANS
VERS
4553 gemeste ganzenlever 5 x 700 gr. € 45,50  per kg.

DIEPVRIES
4205 tamme gans ca. 3.8 - 4.2 kg. €  7,00  per kg.
4210 tamme ganzenbout per 2 = ca. 750 gr. € 11,00  per kg. 
4215 tamme ganzenfilet 400 gr. per st. € 12,25  per kg. 
4551 gemeste ganzenlever ca. 600 gr. € 43,00  per kg. 
4204 wilde gans ca. 2.0 - 2.5 kg. €  8,75  per st.
4200 wilde ganzenbout per 2 = ca. 600 gr. €  7,50  per kg.
4202 wilde ganzenfilet per 2 = ca. 600 gr. €  7,50  per kg. 

FAZANT
DIEPVRIES
4240 fazant hen ca. 700 gr. €  6,20  per st.
4241 fazant haan ca. 800 gr. €  7,20  per st.
4242 fazant filet 2 x 100 gr. € 17,00  per kg.
4239 fazant poten zonder rug per 2 = ca. 400gr. €  6,25  per kg.



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/  
  verpakking 

PARELHOEN
VERS
4268 parelhoen heel 1 kg.  10 kg/ds. €  6,25 per kg.
4267 parelhoen heel 1 kg. verpakt 10 kg/ds. €  6,40  per kg.
4269 parelhoen flow pack 4 st./ds. €  6,65  per kg. 
4279 parelhoenfilet half zonder vel  6 kg/ds. € 19,25  per kg.
4274 parelhoenfilet suprême ca. 200 gr. 6.4 kg/ds. € 13,05  per kg.
4265 parelhoenpoten zonder rug 6 kg/ds. €  8,30  per kg.

DIEPVRIES
4270 parelhoen heel  ca. 1 kg. €  5,80  per kg.
4271 parelhoenfilet zonder vel 2 x 150 gr. € 13,95  per kg.
4278 parelhoenbout met rug per 2 = ca. 450 gr. €  7,15  per kg.
4276 parelhoenfilet suprême 2 x ca. 200 gr. € 12,00  per kg.

ZWIJN
DIEPVRIES
4504 zwijnsbiefstuk 2 x 125 gr. € 18,75  per kg.
4500 zwijnsrug met been 3 - 6 kg. € 11,25  per kg.
4505 zwijnsbout met rug 1.5 – 3.0 kg €  9,25  per kg.
4508 zwijnsbout met rug 4.0 – 6.0 kg €  8,90  per kg.
4509 zwijnsfilet ongevliesd 700 - 1000 gr. € 13,00  per kg.
4518 zwijnspoulet 1 kg/pak € 10,75  per kg.
4502 zwijnsrollade  1 kg. € 15,00  per kg.
4503 zwijnsracks ca. 2-3 kg / 2x10st € 18,00  per kg.
4519 zwijnsnekvlees (procureur) ca 2.5 kg € 12,25  per kg.



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ 
  verpakking

HERT
VERS
4322 Per doos hertenbout in 4 td. gevliesd NZ  10 kg/ds. € 16,00 per kg.
4341 Per pak hertenhaasjes (per 2 / 900 gr) 11 kg/ds. € 30,00 per kg.
4344 Per pak hertenfrenched racks (1.4 kg) ca. 7 kg/ds. € 28,50 per kg.
4323 Per pak hertenzadelfilet gevliesd (1 kg) 10 kg/ds. € 34,00 per kg.
4324 Per pak hertenrugfilet ongevliesd (2 kg) 10 kg/ds. € 27,00 per kg.
4346 Bestelart. hertenbovenbillen EU ca. 2 kg/st. € 23,80 per kg.
4822 Bestelart. hertenbout in 4 TD EU, WILD 10 kg/krat € 16,75 per kg.
4345 Bestelart. hertenbiefstuk vers (2 verpakt) 120-140 gr. € 24,00 per kg.
4343 Bestelart. hertenbiefstuk vers (2 verpakt) 140-160 gr. € 24,00 per kg.
4352 Bestelart. hertenboven & platte bil ca. 4 kg./combi € 21,20 per kg.

DIEPVRIES
4319 hertenbiefstuk 2 x 125 gr. € 21,00 per kg.
4317 hertenpoulet 1 kg/pak € 10,75 per kg.
4314 hertenrollade 1 kg. € 15,80 per kg.
4329 Bestelart. hertencarpaccio 10 x 80 gr. € 28,00 per ds.
4085 hertengoulash kant en klaar 500 gram €  8,50 per st.
4342 hertenfrenched racks 1,4 kg. per pak € 28,00 per kg.
4339 hertenhaasjes bevroren 900 gram per 2 € 30,00 per kg.
4348 hertenbovenbil ca. 1.5 kg / NZ € 22,00  per kg. 
4316 hertensucade ca. 2.5 kg € 14,50 per kg. 
  
 

HAAS
DIEPVRIES
4000 hele haas zonder kop ca. 2 kg./st. € 10,00 per kg.
4035 hazenrugfilet 2 x 125 gr. € 35,00 per kg.
4020 hazenrug gevliesd ca. 500+ gr. € 23,50 per kg.
4031 hazenpoot zonder rug (enkel) 320 - 360 gr. € 10,70 per kg.
4075 hazenpoulet 1 kg/pak € 12,75 per kg.
4043 hazenboutvlees heel 2.5 kg pak/5 kg ds. € 14,00 per kg.
4080 hazenpeper kant en klaar 500 gr. €  8,50  per st.
4032  hazensteak / hazenbovenbil 500 gr. (30-70gr/.st.)  € 14,00 per kg.





Art. nr.   Omschrijving Gewicht/  
  verpakking

REE
DIEPVRIES
4303 reebiefstuk 2 x 90 gr. € 28,00 per kg.
4310 reebout met been 1.6 – 2.4 kg. € 12,50 per kg.
4305 reerug met been 1.6 – 2.8 kg. € 26,25 per kg.
4306 reepoulet 1 kg/pak € 11,50 per kg.
4304 reerugfilet ongevliesd ca. 400-600 gr. € 38,00 per kg.
                            

DIVERSEN

4415 gourmetschotel(haas/hert/zwijn) ca. 300 gr. € 27,50 per kg.
4298 kangoeroebiefstuk 2 x 125 gr. € 17,00 per kg.
4422 wildpoulet gemengd (he/zw/ka) 1 kg/pak €  9,80 per kg.
4423 Bestelart. wildtrio biefst. (ha/he/zw)  3 x 60 gram € 26,00 per kg.
4283 poussins 350-400gr DV per 2 st. verpakt €  5,50 per kg.
4289 poussins 400-450 gr VERS per 8 st. flow wrap €  6,15 per kg.
4250 wilde duiven ca 300 gr. €  3,75 per st.
4260 kwartels 180-200 gr. per 4 st. verpakt €  5,60 per 4 st.
4261 kwartels 180-200 gr. VERS per 20 st. € 35,50 per ds.
4280 patrijzen roodpoot 250 gr./st. €  3,75 per st.
6536 kwarteleieren 90 st./ds. €  9,50  per ds.
4400  guanaco biefstuk 2 x 125 gr. € 19,00 per kg.

PATÉS VAN DE BELIE (BESTELARTIKEL)
 
4521/4522/4523  ree / zwijn / haas 1 kg p/st. € 11,25 per st.
4524/4525/4526  eend / fazant / parelhoen 1 kg p/st. € 11,25 per st.
4528 eenden mousse 1 kg p/st. € 11,50 per st.
4527 mixpaté ree/hert/zwijn/fazant/eend 1 kg p/st.  5 st./ds. € 53,50 per ds. 
 



Kalkoen en kalkoendelen

Artikelnr.  Omschrijving Gewicht            
   

8011 Kalkoen  2 - 2,5  € 5,75 
8012 Kalkoen  2,5 - 3  € 5,75 
8013 Kalkoen  3 - 3,5  € 5,75 
8014 Kalkoen  3,5 - 4  € 5,75 
8015 Kalkoen  4 - 4,5  € 5,75 
8016 Kalkoen  4,5 - 5  € 5,75 
8017 Kalkoen  5 - 5,5  € 5,75 
8018 Kalkoen  5,5 - 6  € 5,75 
8019 Kalkoen  6 - 6,5  € 5,75 
8020 Kalkoen  6,5 - 7  € 5,75 
8021 Kalkoen  7 - 7,5  € 5,75 
8022 Kalkoen  7,5 - 8  € 5,75 
8023 Kalkoen  8 - 8,5  € 5,75 
8010 Kalkoen  9 +   € 5,75 
8410 Kalkoenfilet hen ca. 1 kg  € 7,65 
8412 Kalkoenfilet haan ca 1,5 kg  € 7,65 
8210 Kalkoenpoten ca. 1 kg.  € 4,00 
8520 Kalkoendijen ca. 2kg/pak  € 4,60 
8512 Kalkoendrumsticks zonder knok ca. 2kg/pak  € 4,00 
8540 Kalkoendijvlees ca. 2kg/pak  € 5,15 
8610 Kalkoenrollade (dijvlees) naturel elk gewicht  € 6,95 
8620 Kalkoenrollade (dijvlees) rood gekruid elk gewicht  € 7,15 
8840 Kalkoen merguez worstjes 50gr./1kg/bak  € 7,60
8820 Kalkoen herbes worstjes diepvries 50gr./4x600gr.ds  € 7,35 
8810 Kalkoentournedos met spek  100 gr/stuk  € 10,10 



Verse mini Spiesjes

Art. nr  Artikelomschrijving Verpakking 

5620  Mini Kipsate ± 30 gr. 1,5 kg/bak € 10,50 p. kg.
5621  Mini Kipshalicks ± 35 gr. 1,5 kg/bak € 10,50 p. kg.
5619  Mini Kiphawaispies  ± 35 gr. 1,5 kg/bak € 10,50 p. kg.
5622  Mini Kip op stok ± 30 gr. 1,5 kg/bak € 10,50 p. kg.
5618  Mini kip op stok pesto ± 30 gr   1,5 kg/bak € 10,50 p. kg.
5617  Mini Italo spies ± 35 gr. 1,5 kg/bak € 10,50 p. kg.
    

  Alles vers uitgeleverd!

Verpakt in een gastrobak.

Vandaag voor 11.00 uur besteld, morgen in huis.

Diepvries Mini Producten

Artikelnr. Omschrijving Inhoud 
   

5634 Mini kiphamburger 100x30 gr. € 23,70
5635 Mini Kipsate 100x30 gr. € 28,80
5637 Mini Kipshaslick 100x35 gr. € 33,25



  Hollandse kip

  Langzaam groeiend ras

  Ruime stallen

  Scharrel en speelmateriaal

�

�

�

�

  Levendig en gezond

  100% Plantaardig voer

  Geen groeibevorderaars

  Zonder antibiotica

�

�

�

�

Bewust beter

  Natuurlijke dag- en nachtritme

  Langzaam groeiend ras

  Ruime stallen

  Scharrel en speelmateriaal

�

�

�

�

  Levendig en gezond

  100% Plantaardig voer

  Geen groeibevorderaars

  Zonder antibiotica

�

�

�

�



Scheria
Stompwijkseweg 66
2266 GH  Stompwijk
Tel: 070 - 327 00 00

bestelling@scheria.nl
www.scheria.nl

Wij wensen u een zeer 
succesvol wildseizoen toe.

Team Scheria


