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Sausen:
Fine champagnesaus
Portosaus
Zachte peperroomsaus
Grand veneursaus
Veenbessensaus
Sinaasappelsaus
Boschampignonsaus

€ 16,75 per liter
€ 16,75 per liter
€ 16,75 per liter
€ 16,75 per liter
€ 16,75 per liter
€ 16,75 per liter
€ 29,50 per liter

Bijgerechten:
Aardappelkroketten
Mini amandelkroketten
Torentje aardappelpuree
Aardappelpuree
300gr
Aardappelpuree
400gr
Knolselder puree
Kastanje puree
Aardappelgratin torentje
Gegratineerde aardappelen
Gebakken krielaardappelen
Groene boontjes met spek
Gestoofd witlof
Rodekool met peertje
Appeltje met veenbessen
Groentekrans
Verse appelcompote
Groentegarnituur met gebakken krielaardappelen
Groentegarnituur met torentje aardappelpuree
Groentegarnituur met aardappelgratin torentje
Gebakken boschampignons
Peertjes gegaard in rode wijn

€ 0,30 per stuk.
€ 0,50 per stuk.
€ 1,50 per stuk.
€ 1,50 per pers.
€ 2,00 per pers.
€ 1,85 per pers.
€ 3,50 per pers.
€ 2,15 per stuk.
€ 2,85 per pers.
€ 2,85 per pers.
€ 1,75 per stuk.
€ 2,20 per stuk.
€ 3,40 per pers.
€ 5,45 per pers.
€ 5,00 per pers.
€ 2,85 per pers.
€ 3,20 per pers.
€ 3,45 per pers.
€ 4,80 per pers.
€ 11,20 per pers.
€ 3,00 per 2 stuks

Deze folder is niet geldig tijdens de eindejaar periode (23 december tot en met 2januari).
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WILD FOLDER

Seizoen 2018 ~ 2019
Ook dit seizoen kan u bij ’t Fornuys terecht voor uw VERS
wild. Zo hebt u de mogelijkheid uw eigen bereidingen te
maken. U dient wel tijdig te bestellen.
Jachtkalender:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in het Vlaamse gewest toegelaten verkoop van de verschillende soorten wild:

Hert
Wild zwijn
Patrijs
Haas
Fazant
Wilde eend
Konijn & houtduif
Ander wild

van 1 oktober
van 1 augustus
van 15 september
van 15 oktober
van 15 oktober
van 15 augustus
van 15 september
verboden

tot 31 december
tot 31 december
tot 14 november
tot 31 december
tot 31 december
tot 31 januari
tot 28 februari

Deze folder is niet geldig tijdens de eindejaar periode (23 december tot en met 2januari).
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Groot wild vers:
Everzwijngebraad
Everzwijnfilet
Everzwijn goulash
Hertenfilet
Hertenhaasje
Herten goulash

€ 21,00 per kilo
€ 23,65 per kilo
€ 13,50 per kilo
€ 46,15 per kilo
€ 47,65 per kilo
€ 17,25 per kilo

Klein wild vers:
Fazant haan
Fazant hen
Fazant filet met vel
Grijspoot patrijs
Roodpoot patrijs
Patrijs filet
Wilde eenden filet
Hazen rug filet
Hazen rug
Bosduif filet

+/- 1kg
+/- 800gr
+/- 350gr
+/- 220gr
+/- 50gr/st enkel
+/- 100gr/st
+/- 900gr

Konfijten:
Witte uien konfijt
Rode uien konfijt
Vijgen konfijt
Veenbessen

Wildpasteien:
Everzwijnpaté
Fazanten paté
Hazenpastei
Patrijspaté
Pastei met bosduiffilet
Mousse van bosduif
Kwartelmousse

Deze folder is niet geldig tijdens de eindejaar periode (23 december tot en met 2januari).

€ 13,45 per stuk
€ 11,95 per stuk
€ 23,95 per kilo
€ 14,95 per stuk
€ 6,70 per stuk
€ 28,45 per kilo
€ 29,25 per kilo
€ 47,20 per kilo
€ 23,95 per kilo
€ 27,75 per kilo
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Koude voorgerechten:
Bordje met assortiment wildpasteien

€ 9,00 per persoon

Soepen:
Soepje van bospaddenstoelen
Consommé van fazant
Velouté van fazant
Consommé van patrijs
Andere soepen mogelijk op bestelling

€ 3,95 per liter
€ 8,95 per liter
€ 4,60 per liter
€ 8,95 per liter

Vleesgerechten:
Gebraden everzwijnfilet
Zacht gegaarde fazantfilet
Bereiding van wilde eenden filet
Filet van bosduifjes
Gefileerde roodpootpatrijs
Rosé gebakken hazenrugfilet
Gebraden hertensteak
Gebakken hertenhaasje
Bereidingen met saus inbegrepen, garnituren als supplement te bestellen

€ 15,40 per persoon
€ 18,75 per persoon
€ 18,50 per persoon
€ 18,50 per persoon
€ 20,10 per persoon
€ 23,40 per persoon
€ 28,60 per persoon
€ 32,50 per persoon

Deze folder is niet geldig tijdens de eindejaar periode (23 december tot en met 2januari).
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