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Groeiden onze Gildehoen kippen van het Hubbard ras de afgelopen 
jaren al volledig antibioticavrij en plezierig op, vanaf februari 2022 

krijgen zij een nóg beter leven. 

Vanaf dat moment wordt de Gildehoen kip een échte scharrelkip met het 
1-ster Beter Leven Keurmerk van de dierenbescherming! 

Gildehoen kip wordt 
scharrelkip met 1-ster 

beter leven!

Alle Gildehoen scharrelkippen 
met 1-ster BLK zijn ook nog eens 
halal gecertificeerd en worden 
extern gecontroleerd van boer tot 
producent!

Met de Gildehoen scharrelkip met 
1-ster BLK kiezen uw klanten voor 
een puur, gezond, zeer smaakvol 
en volledig antibioticavrij en 
salmonellavrij pluimveeproduct.

Nieuws van 
Scheria

Meer weten? Kijk op www.gildehoen.nl en www.scheria.nl of neem 
telefonisch contact met ons op 070 327 00 00.

De Gildehoen scharrelkip 
met 1-ster BLK heeft:
• Een lagere bezetting in de stallen, 

gemiddeld 10 kippen per m²

• De beschikking over een overdekte uitloop

• Speelmateriaal om de kuikens levendig en vitaal 
te  houden

• De hele dag de beschikking over water en voer 
waarbij 70% van het voer bestaat uit graan

• Twee maal per dag extra strooivoer ter 
bevordering van het scharrelen

• Een natuurlijk dag- en nachtritme

• Geen toediening van antibiotica gedurende het 
hele leven

• Salmonella vrij

• Een langer leven

• Pakjes stro als speelmateriaal

• Gecertificeerd antibioticavrij

• Traag groeiend ras



Geachte relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor  
uw vertrouwen in Scheria als leverancier!

Voor u ligt onze nieuwe wildbrochure voor 2021! In deze brochure  
hebben wij naast de prijslijst van ons wild & gevogelte aanbod ook  
een overzicht van onze heerlijke wildspecialiteiten van 2021 voor u 
opgenomen. Lekker en makkelijk voor de feestdagen!

Scheria heeft een groot wildassortiment van zowel verse als diepvries 
producten. De meest gangbare artikelen hebben wij voor u in deze 
brochure vermeld. Heeft u vragen over ons wildassortiment? 
Laat het ons dan weten wij informeren u graag over alle mogelijkheden! 

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

Wist u al dat…..

 •    Al onze diepvriesproducten ook per pakje af te nemen zijn?  
  U hoeft dus geen hele doos te bestellen!
 •   Retouren alleen in overleg mogelijk zijn omdat veel producten  
  speciaal voor u gemaakt en/of besteld worden?
 •   Bij grote partijen interessante kortingen mogelijk zijn?

Prijswijzigingen en uitverkochte producten zijn onder voorbehoud.

Wij wensen u een mooi en succesvol wildseizoen toe! 

Met vriendelijke groet,

Team Scheria





SCHERIA WILDSPECIALITEITEN  
2021 – SLAGER 

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

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

15x 
ca. 140 gr.

€ 8,50Kippendijrolletjes 
pesto met rode  
peperbesjes.

Kipdijvlees omwikkeld 
met ontbijtspek in  
pesto marinade met 
rode peperbesjes.

2306 7 dagen 

30 min 
150 graden
voorverwarmde 
oven 

12x 
ca.190 gr.

€ 9,90Kippendijen zonder 
bot, gevuld met  
bieslook roomkaas.

Kipdijvlees gevuld  
met bieslook  
roomkaas, omwikkeld 
met ontbijtspek.

1606 7 dagen 

30 min 
150 graden
voorverwarmde 
oven 

ieder 
gewicht te 
bestellen

€ 7,80Gevulde kalkoendij- 
rollade Scheria.

Kipgehakt, notenmix, 
krenten, rozijnen, 
honing, gember & 
cranberry compote.

Buitenzijde van de 
rollade is gekruid.

1574 7 dagen 

10 min per 100 gram 
150 graden
voorverwarmde 
oven 





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

ca. 1,7 kg € 8,05Hele GH kip zonder 
borstbeen gevuld,  
in braadzak. 
 
Kipgehakt, notenmix, 
krenten, rozijnen, 
honing, gember & 
cranberry compote.

1689 7 dagen 

120 min 
150 graden
voorverwarmde 
oven 

ca. 600 gr. € 6,50Kippenpoot, gevuld  
(2), in braadzak.

Kipgehakt, notenmix, 
krenten, rozijnen, 
honing, gember & 
cranberry compote.

1690 7 dagen 

50 min 
150 graden
voorverwarmde 
oven 

Ieder   
gewicht te 
bestellen

€ 9,00Gevulde kipfilet- 
rollade Scheria.

Kipgehakt, notenmix, 
krenten, rozijnen, 
honing, gember & 
cranberry compote.

De buitenzijde van  
de rollade is gekruid.

1481 7 dagen 

10 min per 100 gram
150 graden
voorverwarmde 
oven 
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Art.nr. Artikel Gewicht Prijs/kg. T.H.T / bereiding

ca. 750 gr. € 20,95Eendenrollade met 
sinaasappel en tijm.

Geleverd in mooie 
consumenten- 
verpakking.

1596 7 dagen 

45 min 
170 graden
voorverwarmde 
oven 

ca. 1,3 kg € 9,20Hele parelhoen  
zonder borstbeen, 
gevuld, klaar  
om te braden.

Kipgehakt, notenmix, 
krenten, rozijnen,  
honing, gember &  
cranberry compote. 

1582 7 dagen 

110 min 
150 graden
voorverwarmde 
oven 

ca. 3/3,5 kg € 9,35Hele kalkoen zonder 
borstbeen, gevuld,  
klaar om te braden. 

Kipgehakt, notenmix,  
krenten, rozijnen,  
honing, gember &  
cranberry compote.

Geleverd in mooie  
consumentenverpakking  
inclusief bereidingswijze.  
Dit product wordt  
diepvries aangeleverd.

 1580

45 min per kg
180 graden
voorverwarmde 
oven 

7 dagen 

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



SCHERIA WILD & GEVOGELTE  
2021 – 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.
Prijswijzigingen en uitverkochte producten zijn onder voorbehoud.

Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ Prijs  Per kg./st. 
  verpakking
 
  
EEND VERS
4218 eendenfilet canette 180gr+ 5 kg/ds. €  15,50 per kg.
4217 eendenfilet canard 300+ 5 kg/ds. €  13,75 per kg. 
4224 eendenbouten canette 5 kg/ds. €    7,35 per kg.
4236 eendenbouten canard 5 kg/ds. €    7,35 per kg.
4212 gekonfijte eendenbout p/stuk 15 st./ds. €  47,00 per ds.
4233 gemeste eendenlever 5 x 600gr. €  32,00 per kg.
1970 gerookte eendenborst 300 gr./st. €  19,95 per kg.
4550 eendenvet 340 gr./0.5 liter €    5,40 per pot
4197 hele eend canard ca.3 kg. 4 st. p. ds. €    7,40 per kg.
4226 hele eend canette ca.1,7 kg. 6 st. p. ds. €    7,75 per kg. 

EEND DIEPVRIES
4221 eendenborstfilet 2 x 200 gr. €  14,50 per kg.
4227 gemeste eendenlever ca. 600 gr. €  28,00 per kg.
4230 tamme pekingeend ca. 2.1  €    4,50 per kg.
4225 tamme eend canette ca. 1.7 kg. €    7,65 per kg.
4220 tamme eend canard ca. 3 kg. €    7,30 per kg.
4235 wilde eend 600 - 700 gr. €    7,30 per st.
4237 wilde eendenfilet met vel per 2 = ca. 280 gr. €  24,00 per kg.
4223 eendenbouten canette 170 - 220 gr./p. st. €    7,15 per kg.
4228 eendenbouten canard per 2 = ca. 700 gr. €    7,15 per kg.



Artikelnr.  Omschrijving Gewicht            Prijs per kg
   

KALKOEN EN KALKOENDELEN
8011 kalkoen 2 - 2,5 kg €   6,20 
8012 kalkoen 2,5 – 3 kg €   6,20 
8013 kalkoen 3 – 3,5 kg €   6,20 
8014 kalkoen 3,5 – 4 kg €   6,20 
8015 kalkoen 4 – 4,5 kg €   6,20 
8016 kalkoen 4,5 – 5 kg €   6,20 
8017 kalkoen 5 – 5,5 kg €   6,20 
8018 kalkoen 5,5 – 6 kg €   6,20 
8019 kalkoen 6 – 6,5 kg €   6,20 
8020 kalkoen 6,5 – 7 kg €   6,20 
8021 kalkoen 7 – 8 kg €   6,20 
8022 kalkoen 8 – 9 kg €   6,20 
8023 kalkoen 9 – 10 kg €   6,20 
8410 kalkoenfilet hen ca. 1 kg €   7,25 
8412 kalkoenfilet haan ca. 1,5 kg €   7,90 
8212 kalkoenpoten hen per 2 ca. 1 kg €   4,25 
8520 kalkoendijen ca. 2 kg/pak €   5,00 
8512 kalkoendrumsticks z. knok ca. 2 kg/pak €   4,20 
8540 kalkoendijvlees ca. 2 kg/pak €   5,40 
8610 kalkoenrollade (dijvl.) naturel elk gewicht €   7,55 
8620 kalkoenrollade (dijv.) rood gekr. elk gewicht €   7,75 
8840 kalkoen merguez worstjes 50 gr./1 kg €   8,40 
8820 kalkoen herbes worstjes DV 50 gr./1 kg €   8,20 
8810 kalkoentournedos met spek 100 gr./stuk € 10,10 
8009 kalkoenorganen (ha/le/ne/ma) ca. 500 gr €   4,25



Konijnenbouten

Eendenfilet

Kalkoenfilet

Reerug

Hertenracks

Parelhoen



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ Prijs Per kg./st. 
  verpakking 

HERT VERS
4322 per doos hertenbout in 4 td. gevliesd 10 kg/ds. / NZ €  16,75 per kg. 
4341 per pak hertenhaasjes (per 2 / 900gr) 11 kg/ds. / NZ €  33,00 per kg.
4344 per pak hertenfrenched racks (1.4kg) ca. 7 kg/ds. / NZ €  29,50 per kg.
4323 per pak hertenzadelfilet gevliesd (1kg) 10 kg/ds. / NZ €  33,25 per kg.
4324 per pak hertenrugfilet ongevliesd (2kg) 11 kg/ds. / NZ €  28,00 per kg.
4327 per pak hertenrugfilet gevliesd (2 kg) 10 kg/ds. / NZ €  32,75 per kg.
4346 bestelart. hertenbovenbillen ca. 2 kg/st. / EU €  22,50 per kg.
4822 bestelart. hertenbout in 4 TD  10 kg per krat / EU €  15,70 per kg.
4345 bestelart. hertenbiefstuk vers (2 verpakt) 120-140 gr. / EU €  23,00 per kg.
4343 bestelart. hertenbiefstuk vers (2 verpakt) 140-160 gr. / EU €  23,00 per kg.
4352 bestelart. hertenboven & platte bil ca. 4 kg. / EU €  20,00 per kg.

HERT DIEPVRIES
4319 hertenbiefstuk 2 x 125 gr. / EU €  20,70 per kg.
4317 hertenpoulet 1 kg/pak / EU €  10,50 per kg.
4314 hertenrollade 1 kg. / EU €  15,80 per kg.
4329 bestelart. hertencarpaccio 10 x 80 gr. / EU €  28,50 per ds.
4085 hertengoulash kant en klaar 500 gram / EU €    8,50 per st.
4348 hertenbovenbil ca. 1.5 kg / NZ €  20,00  per kg. 
4316 hertensucade ca. 400-800 gr. / EU €  16,00 per kg. 
  
REE DIEPVRIES
4303 reebiefstuk 2 x 90 gr. €  31,50 per kg.
4310 reebout met been 1.5 – 3 kg. €  16,50 per kg.
4305 reerug met been 1.5 – 2.8 kg. €  29,00 per kg.
4306 reepoulet 1 kg/pak €  13,25 per kg.
4304 reerugfilet ongevliesd per 2 = ca. 900 gr. €  37,50 per kg.



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ Prijs  Per kg./st. 
  verpakking 
 

KONIJN VERS
4115 tam konijn Frans 1.2-1.5 kg 10 st. p. ds. €    8,70 per kg.
4114 tam konijn Frans 2.0-2.5 kg 4 st. p. ds. €    7,80 per kg.
4157 konijnenbouten vers Frans 8 x 2 st. op schaal €  14,90 per kg.

KONIJN DIEPVRIES
4109 tam konijn Frans  1.0-1.5 kg/st. €    7,50 per kg.
4111 tam konijn Frans 2.0-2.5 kg/st. €    7,50 per kg.
4151 konijnachterbouten Chinees 225-275 gr. per 5 kg €    7,50 per kg.
4153 konijnachterbouten Chinees per 2 = ca. 500 gr. €    8,00 per kg.
4131 konijnfilet 80-100 gr Chinees per 1 kg. €  15,00 per kg.
4126 wild konijn met kop NL ca. 900 gr. €    9,25 per st. 
   
GANS VERS
4553 gemeste ganzenlever 5 x 700 gr. €  50,00 per kg.

GANS DIEPVRIES
4205 tamme gans ca. 3.8 €    8,00 per kg.
4210 tamme ganzenbout per 2 = ca. 750 gr. €  13,00 per kg.
4215 tamme ganzenfilet  ca. 400 gr. €  15,00 per kg.
4551 gemeste ganzenlever ca. 600 gr. €  43,00 per kg.
4204 wilde gans ca. 2.0 - 2.5 kg. €    9,25 per st.
4200 wilde ganzenbout per 2 = ca. 600 gr. €    8,50 per kg.
4202 wilde ganzenfilet per 2 = ca. 600 gr. €    8,25 per kg.

FAZANT DIEPVRIES
4240 fazant hen ca. 700 gr. €    7,00 per st.
4241 fazant haan ca. 800 gr. €    8,00 per st.
4242 fazant filet 2 x 100 gr. €  16,50 per kg.
4239 fazant poten zonder rug per 2 = ca. 400 gr. €    6,75 per kg.



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ Prijs Per kg./st. 
  verpakking 

 

PARELHOEN VERS
4268 parelhoen heel 1 kg.  10 kg/ds. €    6,80 per kg.
4267 parelhoen heel 1 kg. verpakt 10 kg/ds. €    7,00 per kg.
4269 parelhoen flow pack 4 st./ds. €    7,15 per kg.
4279 parelhoenfilet half zonder vel  6 kg/ds. €  20,50 per kg.
4274 parelhoenfilet suprême ca.200gr 6.4 kg/ds. €  14,40 per kg.
4265 parelhoenpoten zonder rug 6 kg/ds. €    9,20 per kg.

PARELHOEN DIEPVRIES
4270 parelhoen heel  ca. 1 kg. €    6,00 per kg.
4271 parelhoenfilet zonder vel 2 x 150 gr. €  16,50 per kg.
4278 parelhoenbout met rug per 2 = ca. 450 gr. €    7,55 per kg.
4276 parelhoenfilet suprême 2 x ca. 200 gr. €  12,40 per kg.

ZWIJN DIEPVRIES
4504 zwijnsbiefstuk 2 x 125 gr. €  23,00 per kg.
4505 zwijnsbout met rug 1.5 – 3.0 kg €  10,25 per kg.
4508 zwijnsbout met rug 4.0 – 6.0 kg €  10,25 per kg.
4509 zwijnsfilet ongevliesd 700 - 1000 gr. €  14,00 per kg.
4518 zwijnspoulet 1 kg/pak €  11,75 per kg.
4502 zwijnsrollade  1 kg. €  16,40 per kg.
4503 zwijnsracks ca. 2-3 kg / 2x10st €  19,50  per kg.
4519 zwijnsnekvlees (procureur) ca 2.5 kg €  14,50 per kg.



Art. nr.   Omschrijving Gewicht/ Prijs Per kg./st. 
  verpakking 

HAAS DIEPVRIES
4000 hele haas zonder kop ca. 2 kg./st. €  10,50 per kg.
4035 hazenrugfi let 2 x 125 gr. €  35,00 per kg.
4020 hazenrug gevliesd ca. 500+ gr. €  23,50 per kg.
4031 hazenpoot zonder rug (enkel) 250 - 350 gr. €  11,20 per kg.
4075 hazenpoulet 1 kg/pak €  15,00 per kg. 
4043 hazenboutvlees heel 2 kg pak / 8 kg ds. €  14,25 per kg.
4080 hazenpeper kant en klaar 500 gr. €    9,25 per st.
4032  hazensteak / hazenbovenbil 500 gr. (30-70gr p.st.) €  14,00 per kg.

DIVERSEN
4415 wild gourmetschotel (haas/hert/zwijn) ca. 300 gr. €  29,00 per kg.
4422 wildpoulet gemengd (he/zw/ka) 1 kg/pak €    9,90 per kg.
4423 bestelart. wildtrio biefst. (ha/he/zw)  3 x 60 gr. €  26,00 per kg.
4426  wildbotten hert/zwijn/ree ca. 2,5 kg per bak €    3,50  per kg.
4298 kangoeroebiefstuk 2 x 125 gr. €  18,50 per kg.
4283 poussins 350-400gr DV per 2 st. verpakt €    5,90 per kg.
4289 poussins 400-450 gr VERS per 8 st. fl ow wrap €    6,85 per kg.
4250 wilde duiven ca. 300 gr. €    4,00 per st.
4280 patrijzen roodpoot 300-350 gr./st. €    4,00 per st.
4260 kwartels 180-200 gr. DV per 4 st. verpakt €    6,00 per 4 st.
4261 kwartels 180-200 gr. VERS per 20 st. €  40,00 per ds.
6536 kwarteleieren 90 st./ds. €  10,30 per ds.



SCHERIA GOURMETPRODUCTEN 
2021 – SLAGER

Art. nr  Artikelomschrijving Verpakking Prijs

VERSE MINI SPIESJES
5620  mini kipsate ± 30 gr. 1,5 kg/bak € 10,75 p. kg.
5621  mini kipshalicks ± 35 gr. 1,5 kg/bak € 10,75 p. kg.
5622  mini kip op stok ± 30 gr. 1,5 kg/bak € 10,75 p. kg.
5618  mini kip op stok pesto ± 30 gr.   1,5 kg/bak € 10,75 p. kg.
5617  mini italo spies ± 35 gr. 1,5 kg/bak € 10,75 p. kg.

Alles vers uitgeleverd! Verpakt in een gastrobak.
Vandaag voor 11.00 uur besteld, morgen in huis.

DIEPVRIES MINI PRODUCTEN
5634 mini kiphamburger 100x30 gr. € 26,75
5635 mini kipsate 100x30 gr. € 29,75



‘Scheria, uw leverancier 
voor kip, kalkoen en wild’





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

Like en volg  
ons op  

facebook


