
een assortiment voor de slager, 
klaar voor uw vakmanschap en creativiteit

EasyMeat is gemak. Bereidingen op basis van lekker 
vers vlees van bij ons. Een assortiment voor de slager, 
klaar voor uw vakmanschap en creativiteit.

Verpakt in handige hoeveelheden en formaten.

Topkwaliteit, traceerbaar van kweek tot levering.

Afgestemd op uw zaak, uw klanten en hun smaak.

Ideaal om uw eigen unieke toets – experimenteel 
of traditioneel – aan te geven.

De basis voor het recept van het huis.

Concreet? Kant-en-klare worsten die u onmiddellijk in 
uw koeltoog kan leggen. Of 1,5 kg gehaktrolletjes waar u 
volgens uw huisrecept met kruiden en chapelure de 
boomstammetjes ‘van de chef’ mee maakt.

Makkelijk. Smakelijk.

Danis Pork Masters
Knijffelingestraat 15, 8851 Koolskamp

www.vnh.be



BEREID VLEES
Gehakt gemengd  vers  ± 2 kg

Gehakt varken kalf  vers  ± 2 kg

Gehaktbal  vers  ± 1,05 kg

Gehaktstammetje  vers  ± 1,56 kg

Ardeense steak  vers  ± 2 kg

Kaashamburger niet gepaneerd  vers  ± 1,56 kg

Slavink  vers   ± 1,65 kg

Blinde vink  vers  ± 1,8 kg

Worst v/r  vers  ± 2,08 kg

Chipolata (natuurdarm) niet opgerold  vers  ± 1,75 kg

Cordon bleu niet gepaneerd  vers   ± 3,84 kg

Varkenslapje voor schnitsel  vers  ± 1,56 kg

Gyrosreepjes niet gekruid  vers   ± 2 kg

Varkensgyros  vers  ± 2 kg

Shoarma pita  vers  ± 2 kg

Varkenshaasje gemarineerd  vers   ± 2 kg

Gemarineerde carrerib  vers   ± 2 kg

GEBRADEN
Ardeens gebraad groot  vacuum  2 kg

Ardeens gebraad  klein  vacuum  1 kg

Weens gebraad groot   vacuum  2 kg

Weens gebraad klein   vacuum  1 kg

Mosterdgebraad groot   vacuum  2 kg

Mosterdgebraad klein   vacuum  1 kg

Duivelsgebraad groot   vacuum  2 kg

Duivelsgebraad klein   vacuum  1 kg

Kruidengebraad groot   vacuum  2 kg

Kruidengebraad klein   vacuum  1 kg

Moelleux groot   vacuum  2 kg

Moelleux klein   vacuum  1 kg

PENSEN
Witte pens onder gas per 3 kg

Zwarte pens onder gas per 3 kg

BROCHETTEN
Brochette varken natuur vrac  max 15 kg 

Brochette varken natuur gas  ± 2,3 kg

Brochette varken gemarineerd vrac   max 15 kg

Brochette varken gemarineerd gas  ± 2,3 kg

Brochette varken gemarineerd ardeens vrac  max 15 kg 

Brochette varken gemarineerd ardeens gas  ± 2,3 kg

Brochette rund natuur vrac  max 15 kg

Brochette rund natuur gas   ± 2,3 kg

Brochette rund gemarineerd vrac  max 15 kg 

Brochette rund gemarineerd gas  ± 2,3 kg

Brochette gemengd vrac  max 15 kg 

Brochette gemengd gas   ± 2,3 kg

Brochette kalkoen gemarineerd vrac  max 15 kg

Brochette kalkoen gemarineerd gas   ± 2,3 kg

Balletjes rood   vrac  max 13 kg

Balletjes rood   gas  2 kg

Balletjes geel   vrac  max 13 kg

Balletjes geel   gas  2 kg

Apérios   vrac/DV  per stuk

Brochette mini pens   vrac  max 13 kg

Brochette mini pens   gas  2 kg

Brochette hamburger   vrac  max 13 kg

Brochette hamburger   gas  2 kg

Brochette campagniardes   vrac  max 13 kg

Brochette campagniardes   gas  2,3 kg

Het EasyMeat gamma


