
        
VARKENSVLEES  

van eigen scharrelende Buitenvarkens 
 

Varkenshaas      € 20,- p.kg 

Schnitzel        € 15,50 p.kg 
Schnitzel gepaneerd       € 16,50 p.kg 
Filetlapjes      € 14,50 p.kg 

Filetlapjes a la minute     € 18,- p.kg 

Karbonade      € 14,50 p.kg 
Spare ribs      € 11,- p.kg 

Hamlapjes      € 12,50 p.kg 

Speklap       € 11,- p.kg 

Fricandeau      € 13,50 p.kg 

Hamburgers      € 1,25 p.st 

Verse worst      € 8,25 p.kg 

Gehakt h.o.h (500gr / 350gr)      € 8,25 p.kg 
Gehaktballen        € 1,45 p.st 
Shoarma       € 14,00 p.kg 

Zult       € 2,50 p.bakje 

Worstenbroodjes (5 stuks)     € 6,50  

Sla-la-la-Vink       € 15,- p.kg 
Droge worst      € 4,30 p.st 
Peper-/knoflook- / 
Venkel- / Naturelworst     € 4,80 p.st 

BorrelBakkie (op bestelling)     € 13,50 
BorrelBak XL (op bestelling)     € 18,50 

BorrelBak XXS      € 8,- 

BBQ-pakket (10 stuks vlees)     € 15,- 
 
2p-pakket (±3 kg)      € 32,50 

4p-pakket (±6 kg)      € 60,- 

6p-pakket (±9 kg)      € 85,- 
 

Op bestelling kan alles worden gesneden  
van het varken!! 

KIPPENVLEES  
van Bourgondisch Scharrelhoen  

 
 

Filet       € 18,50 p.kg 

Bouten        € 9,- p.kg 
Dijen       € 16,00 p.kg 

Drumsticks      € 10,- p.kg 

Hele Kip       € 8,75 p.kg 

 
KIP-saté (van Gildehoen)     € 18,50 p.kg 
 
 

EN MEER…  
(Let op: we wisselen wel eens af!) 

 

 
Abdijkaas van De Driehoek 

Eigen scharreleieren 
Honing van de buren 

Lamsvlees van De Galgehoeve 
Diversen van D’n Heerd 

Roomboter van de Ambachtshoeve 
Bier van Opener  

Appelcider van De Vergeten Appel 
 

Ook kunnen er cadeaupakketjes samengesteld 
worden! 

BBQ- & GOURMET  
(opgemaakt op schaal. Op bestelling) 

 
BBQ-pakket      € 17,50 p.st 
(bestaande uit 2 BBQ-worstjes, 2 filetlapjes, 2 kipsaté, 2 
speklappen en 2 hamburgers. Vlees is gemarineerd en 
voor 2 à 3 personen) 
Moerderij BBQ       € 8,- p.p 
(vleesschaal met 4 stuks vlees per persoon: hamburger, 
BBQ-worst, spek-/filet-/procureurlap en kipsaté. Te 
bestellen vanaf 8 personen) 
 

Gourmet        € 8,- p.p 
(vleesschaal met 350gr vlees per persoon: 
hamburgertje, sla-la-lavinkje, kipfilet, schnitzel, shoarma 
en bieflapje.)  
 

 

Al het vlees is per 2 stuks verpakt en 
diepgevroren. Elke 2 à 3 weken hebben we vers 

varkensvlees. Er is altijd voldoende voorraad, 
maar wilt u zeker zijn dat u alles heeft, kunt u 

bestellen via info@demoerderij.nl en Pig it Up!! 

 

Ons Pig-Up Point is elke zaterdagochtend 
geopend tussen 9.00u – 13.00u. 

Daarnaast bent u altijd van harte welkom op 
afspraak!! 


