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Geachte relatie,

Voor u ligt onze nieuwe BBQ-brochure voor 2021! In dit  
bijzondere jaar waarin COVID-19 centraal stond en helaas 
nog steeds staat, kijken we allemaal echt uit naar heerlijke 
lange zomeravonden waarop we buiten gezellig met vrienden  
en familie kunnen eten!

Scheria heeft een groot en heerlijk BBQ-assortiment van zowel verse 
als diepvries producten. Uiteraard de lekkerste kip(dij) saté maar  
ook verrassend lekkere kipspiezen zoals kipshaslicks, Hawai-spiezen,  
Mexicaanse spiezen, kip-op-stok spiezen, boerenkipspiezen, piri-piri 
spiezen, Italo spiezen en kipgamba’s. Vrijwel al onze BBQ-producten 
zijn in de Wellfoort en Gildehoen variant verkrijgbaar! 

Naast een uitgebreid assortiment van kipproducten kunt u bij ons  
ook terecht voor andere BBQ-specialiteiten zoals hertenbiefspiezen,  
eendenborstspiezen, Indische dijsaté en heerlijke varkenshaas-producten.

De meest gangbare BBQ-artikelen hebben wij voor u in deze brochure 
vermeld. Heeft u andere wensen? Neem dan graag contact met ons op. 
Wij informeren u graag over alle mogelijkheden!

Wist u overigens al dat…..

 • Retouren alleen in overleg mogelijk zijn omdat veel producten  
   speciaal voor u gemaakt en/of besteld worden?
 • Bij grote partijen interessante kortingen mogelijk zijn?

Wilt u uw bestellingen voor de volgende dag graag voor 12.00 uur aan 
ons doorgeven met vermelding van de juiste artikelnummers?  
Dit kan via bestelling@scheria.nl of op telefoonnummer 070-3270000. 
Om teleurstellingen in drukke warme weken te voorkomen verzoeken 
wij u echt tijdig bij ons te bestellen!

Prijswijzigingen en uitverkochte producten zijn onder voorbehoud.

Wij wensen u een mooi en succesvol barbecue seizoen toe! 

Met vriendelijke groet,

Team Scheria



5713 Kipdijvlees saté  

5731 Boeren kipspies

5763 Kip op stok pesto 



BARBECUE SEIZOEN 2021  
DAGVERS - WELLFOORT

Wilt u uw bestellingen voor de volgende werkdag graag voor 12.00 uur aan  
ons doorgeven met vermelding van de juiste artikelnummers? Dit kan via  
bestelling@scheria.nl of op telefoonnummer 070-3270000. De producten worden 
dagvers voor u geproduceerd. Alle bestellingen die later binnenkomen worden 
automatisch naar de volgende levering gezet.
 
Prijswijzigingen en uitverkochte producten zijn onder voorbehoud.

Art. nr.  Product   inhoud prijs € 
 
WELLFOORT KIPSATE
5701 Kipsaté   75 x 30 gr  € 9,50 per kg.
5702 Kipsaté   50 x 40 gr.  € 9,50 per kg. 
5706 kipsaté   50 x 50 gr.  € 9,35 per kg.
5717 Kipsaté   50 x 65 gr.  € 9,35 per kg.
5709 Kipsaté   25 x 100 gr.  € 9,25 per kg.
5704 Kipsaté bulk   200 x 50 gr.  € 8,75 per kg.

WELLFOORT KIPDIJVLEES SATE
5713 Kipdijvlees saté   25 x 50 gr. € 8,80 per kg.
5715 Kipdijvlees saté     25 x 70 gr. € 8,80 per kg.

WELLFOORT KIPSPIEZEN      
5723 Kip shaslicks  25 x 95 gr. € 10,30 per kg.
5724 Kip Hawaï spies    20 x 90 gr. € 10,30 per kg.
5727 Mexicaanse kipspies  15 x 90 gr. € 9,25 per kg.
 Verse pittige kipgehaktballetjes met mini maiskolfjes en paprika.
5750 Kip Golfspies  18 x 90 gr.  € 9,25 per kg.
 Verse pittige kipgehaktballetjes met ui en paprika.
5728 Kip op stok   25 x 90 gr.  € 9,10 per kg.
 Kiphaasje omwikkeld met ontbijtspek pittig gemarineerd.
5763 Kip op stok pesto  25 x 90 gr.  € 9,10 per kg.
 Kiphaasje omwikkeld met ontbijtspek gemarineerd in pesto marinade.
5731 Boeren kipspies   15 x 120 gr.  € 11,00 per kg.
 Gekruide kipfilet met ui, paprika, spek en champignon.
5773 Piri piri spies   25 x 70 gr.  € 9,70 per kg. 
 Pittige kipfilet spies.



5729 Kipgamba spies

5770 Groenten/champignon spies 

5774 Italospies



Art. nr.  Product   inhoud prijs €

5774 Italo spies  18 x 90 gr. € 9,95 per kg.
 Mediterrane kipfilet spies met pesto kruiden en een vers mini tomaatje.
5729 Kipgamba spies  15 x 90 gr. € 9,10 per kg.
 Kiphaasje geprikt als gamba’s op een kort stokje omwikkeld met spek en 
 gemarineerd met een honing-mosterd marinade.
5730  Kinder spies   18 x 65 gr  € 10,75 per kg.
 Spiesje met een mini frikandel, gehaktballetje, knakworstje en ananas.
5770 Groenten/champignon spies     10 x 70 gr.   € 8,50 per kg.

WELLFOORT KIPSATE VLEES LOS
5746 Kipfiletsaté vlees gekruid   15 gr. per 2,5 kg € 7,50 per kg.
5753 Kipdijsaté vlees ketjap  15 gr. per 2,5 kg € 7,15 per kg.

SPECIALITEITEN VARKENSVLEES
5756 Verse varkenshaas saté    40 x 50 gr. € 11,35 per kg.
5757 Verse varkenshaas shaslick  25 x 100 gr. € 11,35 per kg.
5735 Verse varkens spareribs  per 2,5 kg € 9,50 per kg.
 Deze verse spareribs zijn gebraden in piri piri marinade.
       
SPECIALITEITEN
5651 Hertenbiefspies   15 x 65 gr. € 18,75 per kg.
5652 Eendenborstspies  15 x 65 gr. € 18,75 per kg.
5659 Indische dijsaté  50 x 40 gr. € 8,80 per kg.

TIJDENS BARBECUE SEIZOEN VERS
5722 Voorgebraden drumsticks (ca 120 gr) 2,5 kg bak € 4,50 per kg.
5721 Voorgebraden kipspare-ribs (ca 150 gr)  2,5 kg bak € 5,25 per kg. 
1289 Kipdijsteak gegrild bak 3 kg    3 kg bak € 7,10 per kg.
8840 Merguez kalkoenworstjes  20 x 50 gr. € 7,80 per bak



422 Gildehoen Hawaispies 

423 Gildehoen filetshaslicks 

424 Gildehoen kip op stok 



     
       
         
 
 
Art. nr.  Product    inhoud  prijs/kg 
 
GILDEHOEN FILETSATE       
410 Gildehoen filetsaté, houten vlag    50 x 50 gr.  € 11,25 per kg.
411 Gildehoen filetsaté, houten vlag    50 x 65 gr. € 11,25 per kg.
412 Gildehoen filetsaté, houten vlag    200 x 50 gr. € 10,75 per kg.

GILDEHOEN DIJVLEESSATE      
415 Gildehoen dijvleessaté, stalen pen       50 x 50 gr.  € 9,80 per kg.
420 Gildehoen dijvleessaté, stalen pen     25 x 70 gr.  € 9,80 per kg.
        
GILDEHOEN SPIEZEN       
422 Gildehoen Hawaï spies, houten vlag    20 x 90 gr.  € 12,00 per kg.
423 Gildehoen filetshaslicks, houten vlag   25 x 90 gr.   € 12,00 per kg.
414 Gildehoen boerenkipspies, houten vlag    15 x 120 gr.  € 12,40 per kg.
424 Gildehoen kip op stok, houten vlag     25 x 90 gr. € 10,80 per kg.
413 Gildehoen kip op stok pesto, houten vlag 25 x 90 gr. € 10,80 per kg.
416 Gildehoen Italo spies, houten vlag         15 x 90 gr. € 12,20 per kg.

BARBECUE SEIZOEN 2021  
DAGVERS - GILDEHOEN





Art. nr.  Product  inhoud prijs €  
 
KIPSATE BEVROREN
5703 Kipsaté bevroren    108 x 30 gr.  € 27,25 per doos
5743 Kipsaté bevroren     72 x 50 gr.  € 29,70 per doos
  711 Saté gegaard (100 gr)    4 kg bak   € 28,00 per doos
  712 Saté gegaard (50 gr)     4 kg bak   € 29,60 per doos
  713 Saté gegaard (12 gr)    4 kg bak   € 32,00 per doos

KIPSPIEZEN BEVROREN
5716 Kip Hawaï spies bevroren    36 x 85 gr.  € 26,90 per doos
5720 Kip Shaslick bevroren    36 x 95 gr.  € 24,35 per doos
5718 Kip Golf spies bevroren    36 x 90 gr.  € 22,00 per doos
5719 Kinderspies bevroren    36 x 65 gr.  € 21,05 per doos
5760 Kip Piri-piri spies bevroren    36 x 70 gr.  € 22,25 per doos

SPECIALITEITEN VARKENSVLEES BEVROREN
5710 Varkenssaté bevroren    108 x 30 gr.  € 32,50 per doos
5752 Varkensshaslick bevroren    36 x 85 gr.  € 28,00 per doos
5776 Varkens spareribs rauw bevroren    10 kg p. doos  € 61,00 per doos
5745 Varkens spareribs gebraden bevroren    6 kg p. doos  € 48,50 per doos
5740 Varkens bbq-worstjes 5 kg bevroren    5 kg p. doos  € 27,00 per doos

DIVERS BEVROREN
5327 Kipgrill-hamburgers bevroren    ca 24 x 100 gr.   € 11,50 per doos
8820 Kalkoenworst tuinkruiden bevroren    4 x 600 gr.      € 7,60 per kg.
5741 Gildehoen kip bbq-worstjes bevroren    5 kg p. doos  € 27,50 per doos
 455  Gildehoen dijsaté gegaard DV, stalen pen   36 x 80 gr. € 33,00 per doos

 BARBECUE SEIZOEN 2021  
DIEPVRIES

WIJ WENSEN U EEN SUCCESVOL  
BARBECUE SEIZOEN TOE!



Scheria
Stompwijkseweg 66, 2266 GH  Stompwijk
Tel: 070 - 327 00 00, bestelling@scheria.nl
www.scheria.nl


