


Kipsalade 
met stoofpeer, 
porti e
Gewicht: 80 g
Verpakking: disposable
90945

EEN GREEP UIT ONS SALADE ASSORTIMENT: 
product gewicht verpakking arti kel
   nummer
Kipsalade met stoofpeer 1.000 g ½ gastro 90944
Kipsalade met stoofpeer, porti e 80 g disposable 90945
Boswachters salade 1.000 g ½ gastro 90956
Boswachters salade, porti e 80 g disposable 90957

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

90957 90945

Salade St.Hubertus
Gewicht: 80 g
Verpakking: disposable
90918

w 2,35

PER STUK

Salade 
St.Hubertus
Ambachtelijke 
salade van haas, 
hert en geplukt 
gevogelte vlees, 
hierin is een 
garnituur van 
knolselderij, 
vossenbessen, 
ti jm en hazelnoten 
verwerkt.
Gewicht: 1.000 g
Verpakking: 
½ gastro
90919
w 23,50

PER KILO
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Najaar en winter
Horecabeleving die verrast en de seizoenen volgt! Ook in de grootkeuken van bedrijven en zorgaanbieders willen 
mensen dat meer en meer. Daar horen andere menu’s bij en nieuwe smaken, natuurlijk speelt W&G Brinkhorst 
hierop in. Want vanuit ons DNA zijn we alti jd bezig met vernieuwing en verfi jning van eerlijke, ambachtelijke 
en lekkere producten. We doen dat in goed overleg met onze klanten. Uw wensen zijn leidend voor onze
productontwikkeling en smaak, duurzaamheidsaspecten en dierenwelzijn voeren dan ook de boventoon. 
Naar tevredenheid zo blijkt wel uit de gesprekken met Johan, Stefan en Richard, de menu engineer en chef koks 
van Sodexo die ons ditmaal bijstonden met hun kennis en kunde. We hebben veel geleerd van hun internati onale 
ervaringen met eetmomenten en de focus op no waste.
Ook u profi teert daarvan. Want ons uitgebreide assorti ment wordt weer wat breder met heerlijke kip-, rund- en 
varkensvleesspecialiteiten die aan de W&G-standaard voldoen. Probeer ze eens. 

Nieuw is onze speciaal ontwikkelde herten sot l’y laisse. Ook onze wildpaté is een absolute aanrader deze herfst
en winter. Op onze website vindt u nog veel meer inspirati e voor zorg en horeca. Doe er uw voordeel mee. 
En neem gerust contact met ons op voor advies. W&G Brinkhorst staat voor maatwerk voor elke 
keuken. We helpen u graag. 
Laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen!

Met culinaire groet, 
Victor en Wilco Brinkhorst 

EEN GREEP UIT ONS MOUSSE ASSORTIMENT: 
product gewicht verpakking arti kel
   nummer
Eendenlever mousse 475 g spuitzak 720
Kwartel mousse 475 g spuitzak 721
Kip mousse 475 g spuitzak 725
Wild mousse 475 g spuitzak 722

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

722

Wild mousse surprise
Wild mousse met een rode bes gelei 
in een disposable.
Gewicht: 30 g
Verpakking: disposable
495722

w 1,60

PER STUK

Serveer suggesti e: 
Presenteer deze heerlijke 
suprise met chips van 
loempiavellen gekleurd 
met spinazievocht en zwart 
witt e sesam. Afgemaakt 
met een garnering van 
boeren kervel, gele en 
paarse winterwortel,
bosbes en ti jm.
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EEN GREEP UIT ONS AMUSE ASSORTIMENT: 
product gewicht verpakking arti kel
   nummer
Wildmousse surprise 30 g ½ gastro 495722
Splitstokje fazant zuurkool 30 g ½ gastro 97590
Lolly van gevogelte 25 g ½ gastro 495105
Bitt erbal van wild 35 g ½ gastro 495111
Eendnootje 20 g ½ gastro 195109
Wildbonbon 25 g ½ gastro 495108
HEKS’Nkring 25 g ½ gastro 491428
HEKS’Nketel 25 g ½ gastro 491429

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

495108 491428

Gevangen lucht
Zachte mousse van gevogelte, 
ingepakt in eendenham in een 
mooie disposable.
Gewicht: 30 g
Verpakking: disposable
495107

w 1,45

PER STUK
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495111491429

Moinkballs
klein balletje van pitti  g gekruid gevogelte 
gehakt, belegen kaas en een bos uitje, 
omwikkeld met mager rookspek.
Gewicht: 30 g
Verpakking: ½ gastro
90074

w 1,35

PER STUK
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Wrap pulled 
hot chicken
Heerlijke wrap van 
25 cm, gevuld met geplukt 
mals kippenvlees, in een 
pitti  ge saus met verse 
rode pepers.
Gewicht: 220 g
Verpakking: ½ gastro
90413

w 3,45

PER STUK

Kip Jalapeno 
hotdog
Heerlijke pitti  ge hotdog 
van kip, cedarkaas en 
jalapeno’s. 
Gewicht: 10 x 100 g
Verpakking: vacuüm
91914

Gewicht: 10 x 50 g
Verpakking: vacuüm
91913

w 1,19

PER STUK

w 0,64

PER STUK



“Ik ga deze winter echt voor
de wilde eend. Of gevuld 
gevogelte met een fi jne paté. 
In een bedrijfsrestaurant 
of zorgkeuken is dat prima 
te doen. Je hebt meteen die 
heerlijke sfeer en smaak 
te pakken.”

Johan Verbon, 
menu engineer Sodexo

Johan Verbon
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Kalkoenstoofl apje, 
gegaard
Gewicht: 100 g
Verpakking: ½ gastro
93498

BOODSCHAPPENLIJSTJE:

 √ Smokey burger 60 gSmokey burger 60 g

 √ Geroosterde kip steak 60 gGeroosterde kip steak 60 g

 √ Hot pulled chicken 60 gHot pulled chicken 60 g

 √ Kipfi let mediterrane 60 gKipfi let mediterrane 60 g

 √ Briochebroodjes mini 4 stuksBriochebroodjes mini 4 stuks

 √ Frisse sla

 √ TomaatjesTomaatjes

 √ Rode UienringenRode Uienringen

 √ Amsterdamse uitjes relishAmsterdamse uitjes relish

√ Pistoolstok 25 cmPistoolstok 25 cm

BOODSCHAPPENLIJSTJE:

Smokey burger 
gegaard
Smakelijke kipburger 
smokey gekruid.
Gewicht: va 60 g
Verpakking: ½ gastro
91639

w 13,50

PER KILO

Kipsteak 
geroosterd
Kipdijfi let geroosterd
Gewicht: 20 x ca 90 g
Verpakking: vacuüm
5291500

w 11,60

PER KILO

Hot pulled chicken
Geplukt mals kippen-
vlees, in een pitti  ge saus 
met verse rode pepers.
Gewicht: 1.000 g
Verpakking: vacuüm
90948

w 11,95

PER KILO

Kipfi let 
mediterrane, 
gegaard
Dubbele kipfi let met 
mediterraanse kruiden, 
low&slow gegaard.
Gewicht: 300 g
Verpakking: vacuüm
5291250

w 11,95

PER KILO



Texelse 
cranberry 
wildpaté
Ambachtelijke 
wildpaté van 
hert, cranberry, 
bospaddenstoelen 
en verse kruiden.
Gewicht: 500 g
899

w 19,75

PER KILO

Mignon
Gewicht: 300 g
809

w 21,50

PER KILO

Mignon porti e
Gewicht: 25 g
70809

w 24,50

PER KILO
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EEN GREEP UIT ONS PATÉ ASSORTIMENT: 
Wildpaté met 
appel
Gewicht: 500 g 
746

Mignon 
Gewicht: 300 g
747

Mignon, porti e
Gewicht: 25 g
70747

Fazantpaté
Gewicht: 500 g
884

Mignon
Gewicht: 300 g
802

Mignon, porti e
Gewicht: 25 g
70802

Wildpaté vijgen
Gewicht: 500 g
790

Mignon 
Gewicht: 300 g
791

Mignon, porti e
Gewicht: 25 g
70791

Bospadden-
stoelen wildpaté
Gewicht: 500 g
892

Mignon
Gewicht: 300 g
792

Mignon, porti e
Gewicht: 25 g
70793

Reebokpaté met 
pruim
Gewicht: 500 g
886

Mignon
Gewicht: 300 g
805

Mignon, porti e
Gewicht: 25 g
70805

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl



Kip 
appelrollade
Ambachtelijk 
kiprollade van een 
hele poularde 
gevuld met een 
smakelijke vulling 
van een frisse appel.
Gewicht: 2.000 g
1846

w 12,95

PER KILO

Gegaard
Gewicht: 1800 g
Verpakking: vacuüm
91846

w 15,45

PER KILO

Gegaard, porti e
Gewicht: va 40 g
Verpakking: ½ gastro
91842

w 19,75

PER KILO
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EEN GREEP UIT ONS KIP ROLLADE ASSORTIMENT: 
Kiprollade 
ambachtelijk vers
Gewicht: 2.000 g
1800

Gegaard
Gewicht: 1.800 g
91800

Gegaard, porti e 
Gewicht: va 40 g
91820

Gevulde 
kiprollade
Gewicht: 2.000 g
1810

Gegaard
Gewicht: 1.800 g
91810

Gegaard, porti e 
Gewicht: va 40 g
91830

Grootmoeders 
peertjes rollade
Gewicht: 2.000 g
2904

Gegaard
Gewicht: 1.800 g
92904

Gegaard, porti e 
Gewicht: va 40 g
92906

Kip jacht rollade 
tutti   frutti  
Gewicht: 2.000 g
1895

Gegaard
Gewicht: 1.800 g
91895

Gegaard, porti e 
Gewicht: va 40 g
 191895

Mini Kerst
rollade
Gewicht: 120 g
6070

Gegaard
Gewicht: 100 g
96070

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl



Gegaard
Gewicht: 100 g
Verpakking: ½ gastro
99260

w 19,85

PER KILO

Kipfi let boerenkool 
Kipfi let gevuld met een vulling 
van boerenkool, walnoten en 
pecorino kaas.
Gewicht: 120 g
9260 w 14,85

PER KILO
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EEN GREEP UIT ONS KIP SPECIALITEITEN ASSORTIMENT: 

EEN GREEP UIT ONS KIP SPECIALITEITEN ASSORTIMENT: 

product gewicht arti kel
  nummer
Hoender grandmere 120 g 2532
Hoender grandmere, gegaard 100 g 92532
Achterhoekse Hoenderfi let 120 g 2408
Achterhoekse Hoenderfi let, gegaard 100 g 92408
Kipdijfi let appel/kaneel 120 g 2470
Kipdijfi let appel/kaneel, gegaard 100 g 92470

product gewicht arti kel
  nummer
Winterse hoender 120 g 2494
Winterse hoender, gegaard 100 g 92494
Boswandeling 120 g 2406 
Boswandeling, gegaard 100 g 92406
Kip apfelstrudel 120 g 1372
Kip apfelstrudel, gegaard 100 g 91372

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

2532 13722470

Sodexo, internati onale speler op het 
gebied van facility management, 
waaronder bedrijfscatering, maakt zich 
sterk voor duurzaamheid en het tegengaan 
van voedselverspilling. “Wij hebben een 
unieke positi e om te helpen. Als wereld-
speler zijn we ons daarvan zeer bewust”, 
vertelt menu engineer Johan Verbon. 

“Met een supply chain van meer dan 150.000 bedrijven en 
427.000 medewerkers wereldwijd zijn er veel manieren 
waarmee we een verschil kunnen maken. Met ons programma 
Bett er Tomorrow doen we dat op 800 locati es in Nederland. 
We gaan volledig voor diervriendelijk en we zoeken alti jd 
nieuwe manieren om afval te verminderen in onze 
dienstverlening aan klanten. Met één doel: we willen zorgen 
voor een betere toekomst.
Zo hebben we recent al ons gevogelte met W&G Brinkhorst 

vervangen door verduurzaamde producten. We zijn heel 
tevreden over de wijze waarop W&G Brinkhorst met ons 
meedacht. Door meer en andere delen van de kip te gebruiken 
en door een zuiniger opsnijbare vorm te ontwikkelen creëren 
we samen minder waste. 
Elke dag bereiden we gerechten voor 100 miljoen consumenten 
over de hele wereld. We doen dat met hoogwaardige 
ingrediënten die barsten van de smaak en die het welzijn 
verbeteren. Conti nue verbeteren zit in ons DNA.
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Wild zwijn 
schnitzel 
Schnitzel van 
wildzwijn met een 
kruidige paneer.
Gewicht: va 100 g
5415

w 24,50

PER KILO
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BOODSCHAPPENLIJSTJE:

√ Wild zwijn schnitzel
Wild zwijn schnitzel

√ Bospaddenstoelen mix
Bospaddenstoelen mix

√ ZwijnscoppaZwijnscoppa

√ Ambachtelijke frieten
Ambachtelijke frieten

√ Truffel mayonaise

BOODSCHAPPENLIJSTJE:

Wild zwijn schnitzel

 EEN GREEP UIT ONS WILD ASSORTIMENT: 
954649527195264

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

Herten sucade in 
rodewijnsaus 
Gewicht: 80 g
95264

Medaillon van 
hertendraadjesvlees 
Gewicht: 80 g
95271

Zwijnsprocureur, gegaard
Gewicht: 80 g
95464



Herten sot 
l’y laisse 
20 x ca 40 g in een 
huisgemaakte 
bramen jussaus.
Gewicht: 1200 g
Verpakking: ½ gastro
95212

w 24,50

PER KILO
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Weetje: 
Heerlijk zacht van de bout. 
Zo is onze nieuw ontwikkelde 
herten sot l’y laisse. Leuk om 
te weten dat sot l’y laisse 
komt van hoederhaas: de 
smakelijke rugfi letjes op het 
karkas van de kip. 
Kipliefh ebber Napoleon 
vond het onbegrijpelijk dat 
zijn kok juist die medaillons 
weggooide: “Een zot  die deze 
stukjes vlees laat zitt en!”

“Op vijf locati es en twee 
banqueti ng locati es bereiden 
we dagelijks gezonde 
innovati eve gerechten voor 
duizenden kantoor en 
fabrieksmedewerkers. 
Binnen Club Culinair Sodexo 
ontwikkelen we de menu’s en 
recepten. Ik ben blij met de 
creati eve ruimte die het brede 
assorti ment van W&G 
Brinkhorst geeft . 

Pulled chicken en een wild-
ragout zet ik graag op het menu 
en de kiphamburger van de 
duurzame kip is hier zeer 
geliefd. Persoonlijk ben ik 
gecharmeerd van reebief-
stukjes, goulash en met 
katenspek opgebonden lever.”

Stefan Maurix, chef kok Sodexo

Stefan M
aurix



EEN GREEP UIT ONS STOOF ASSORTIMENT: 
product gewicht verpakking arti kel
   nummer
Hazenpeper 1.500 g ⅓ gastro 90
Reepeper  1.500 g ⅓ gastro 91
Wildhachee met zoet appeltje  1.500 g ⅓ gastro 94
Elzasser fazant stoofpotje 1.500 g ⅓ gastro 97336
Veluwse wildschotel 1.500 g ⅓ gastro 90093

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

97336

Brabantse wildragout 
Ragout van hert, gevogelte en 
hazenvlees in een romige wildsaus.
Gewicht: 1.500 g
Verpakking: ⅓ gastro
96

w 15,50

PER KILO
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BOODSCHAPPENLIJSTJE:√ Brabantse wildragout

Brabantse wildragout
 √ Tagiatelle √ Cantharellenl √ Trompette de la mort

Trompette de la mort
√ Geraspte parmazaan

Geraspte parmazaan

BOODSCHAPPENLIJSTJE:√ Brabantse wildragout
 √ Tagiatelle



EEN GREEP UIT ONS VLEES IN SAUS ASSORTIMENT: 
product gewicht verpakking arti kel
   nummer
Coq au vin 1.500 g ⅓ gastro 90172
Kip jagersschotel  1.500 g ⅓ gastro 90169
Kalkoen goulash 1.500 g ⅓ gastro 90366
Kipchampignon ragout  1.500 g ⅓ gastro 90111
Gebakken kip bombay 1.500 g ⅓ gastro 90151
Kip in kerriesaus  2.000 g ⅓ gastro 90150

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

Winterstoof met peer
Rijk gevulde stoofpot van gekruide kalkoendijfi let, 
gegaard volgens de slowcooking methode, in een 
saus van peer, rozijn en speculaas.
Gewicht: 1.500 g
Verpakking: ⅓ gastro
90365

w 13,45

PER KILO

Brabantse wildragout 
Ragout van hert, gevogelte en 
hazenvlees in een romige wildsaus.
Gewicht: 1.500 g
Verpakking: ⅓ gastro
96

14



EEN GREEP UIT ONS KALKOEN ASSORTIMENT: 
Kalkoen 
houthakker
Gewicht: 120 g 
3346

Gegaard
Gewicht: 100 g 
93346

Kalkoen tartufo
Gewicht: 120 g
3284

Gegaard
Gewicht: 100 g 
93284

Kalkoen millefeuil
Gewicht: 140 g
3252

Gegaard
Gewicht: 140 g
93252

Kalkoen Cran Orange 
SV, gegaard
Gewicht:100 g
93402

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl
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Gevulde kerst kalkoen plak
De geur en smaak van een traditi o-
nele kerstkalkoen. Kalkoenfi let met 
een heerlijke farce van cranberry en 
verse kruiden. Opgerold.
Gewicht: 1800 g
Verpakking: vacuüm
93835

Per porti e
Gewicht: v.a. 40 g
Verpakking: ½ gastro
93837

w 15,85

PER KILO

w 19,60

PER KILO

Kalkoenstoofl apje, 
gegaard
Gewicht: 90 g
Verpakking: ½ gastro
93498

w 1,29

PER STUK
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wij helpen 
u graag

Inspirerend vakmanschap en de beste producten voor foodprofessionals en voor de professionele 
keuken. Dat vindt u bij W&G Brinkhorst, poeliers van huis uit. Ons familiebedrijf voorziet al 60 jaar in 
smaak en ideeën, duidelijke producti nformati e, strakke levering en voorraadmanagement. Ervaar zelf 
het gemak van maatwerk voor uw keuken.
In 1954 begon onze vader Brinkhorst als kleine poelierszaak op 
de Veluwe. Vers seizoenswild was zijn handelsmerk. Net als 
persoonlijk contact en plezierig zakendoen. Inmiddels is W&G 
Brinkhorst dé specialist op het gebied van gevogelte, wild én 
daarvan bereide producten als versbereide kip- en 
kalkoengerechten, exclusieve wildhammen en ambachtelijke 
patés? Of onze rijkelijk gevulde (wild) stoofschotels, 

verantwoorde kipconcepten of een malse Schotse 
hertenbiefstuk. Onze producten zijn pure verwennerij voor de 
smaakpapillen. Ook nog eens razendsnel geleverd. Want 
natuurlijk bestelt u snel via de app en ons online bestelsysteem. 
De topkwaliteit producten, het persoonlijk contact en het 
plezierige zakendoen zijn alti jd gebleven. Dat zit gewoon in onze 
genen.

W&G Brinkhorst Best
best@wgbrinkhorst.nl

W&G Brinkhorst Ede
ede@wgbrinkhorst.nl

HEEFT U EEN VRAAG AAN ONS WIJ HOREN HET GRAAG:

of direct contact met uw accountmanager:
wgbrinkhorst.nl/contact/wie-is-wie/

Kalkoenstoofl apje, 
gegaard
Gewicht: 90 g
Verpakking: ½ gastro
93498
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Veluwse wildburger, gegaard 
Diversen soorten wild, grof gemalen. 
Gemengd met cranberries, peperkoek 
en diverse groenten. 
Gewicht: 80 g
Verpakking: ½ gastro
96664

w 1,35

PER STUK



Hazenpeper kroket
Kroket van hazenpeper in 
een krokant jasje. Heerlijk 
met een zoet ti ntje.
Gewicht: 30 x 100 g
Verpakking: doos
495112

w 1,35

PER STUK

Wild hotdog 
Vernieuwende hotdog 
van smakelijk gekruid 
wildgehakt.
Gewicht: 10 x 100 g
Verpakking: vacuüm
96911

w 1,89

PER STUK

Wild hotdog
Gewicht: 10 x 50 g
Verpakking: vacuüm
96910

w 0,99

PER STUK

Pulled wild zwijn
Gegaard en geplukt wild-
zwijnvlees, heerlijk op 
smaak gebracht.
Gewicht: 1.000 g
Verpakking: ½ gastro
90958

w 24,50

PER KILO
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EEN GREEP UIT ONZE VLEESSPECIALITEITEN ASSORTIMENT: 
product gewicht arti kel
  nummer
Varkenshaasrol met bospaddenstoelen 400 g 930102
Varkenshaasrol met bospaddenstoelen, porti e 2 x 40 g 930105
Speklap, gegaard 80 g 800112
Varkenssaucijs, gegaard 80 g 1800045
Varkensfi letlapje, gegaard 20 x 80 g 930200
Rundergehaktbal plat, gegaard  20 x 80 g 932615
Runderlapje, gegaard 20 x 80 g 932184

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

930102

Varkens-
procureur 
sousvide
Met bourgion 
kruiden 
en low & slow 
gegaard.
Verpakking: ½ gastro
Gewicht: 80 g
810085

w 1,19

PER STUK
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Richard van der Horst

20

“Studenten, hoog-
leraren, congres-
bezoekers, buitenlandse 
gasten, gemiddeld 
voeden wij 3500 monden 
per dag. Elke leverancier 
heb je dan keihard nodig. 
Ik denk dat wij de 
grootste afnemer van 
gevogelte zijn bij W&G 
Brinkhorst. In welke vorm 
dan ook. 
Ons internati onale 
publiek kan kip en 
gevogelte zeer 
waarderen. 
We proberen trendy 
te zijn en we gaan met 
de seizoenen mee. 

Via Maurice van Eeden 
weet ik W&G Brinkhorst 
ook alti jd te vinden voor 
wildspecialiteiten.”

Richard van der Horst, 
chef kok Sodexo

Rundersucade sousvide
Rundersucade smaakvol gekruid en 
low & slow gegaard. 
Verpakking: ½ gastro
Gewicht: 80 g
801073

w 1,45

PER STUK



Serveer suggestie:

W&G Kip Keurig, 
uw kipkeuze
Smakelijk, duurzaam en 
gezond. Dat is Kip Keurig 
van W&G Brinkhorst. 
Dit langzaam groeiend ras 
beschikt over meer leef-
ruimte, meer daglicht en 
100% plantaardig voer. 
Ook krijgt deze kip extra 
afl eidingsmateriaal zoals 
balen stro. Dat proef je. 

Dierenwelzijn en 
duurzaamheid
Kip Keurig is geen biologi-
sche- of scharrelkip. Maar 
het is wel een kip die onder 
goede omstandigheden heeft  
geleefd. En dat komt de 
smaak ten goede. 
Met Kip Keurig sluit W&G 
Brinkhorst aan bij de wens 
om bewuster te eten. 
Met aandacht voor gezonde 
voeding, duurzaamheid en 
dierenwelzijn. Kip Keurig is 
uw kipkeuze.

EEN GREEP UIT ONS KIP KEURIG ASSORTIMENT: 
product gewicht rauw gegaard
  per kilo per kilo
Filetpoulet handgesneden 1.000 g 31105
Filet gecalibreerd 100 / 150 g 31200 931200
Filet ongesorteerd 1.000 g 31201
Schnitzel 100 g 31210 931215
Cordon bleu 100 g 31220 931220
Dijfi let ongesorteerd 1.000 g 31501 931500
Dijreepjes 1.000 g 31504 931504 
Dijpoulet handgesneden 1.000 g 31505 931504 
Dijreepjes shoarma 1.000 g 31507 931515
Bout zonder rug 200 g 31548 931548 
Drumsti ck gesorteerd 90 g 31568 931568
Cotelett e 150 g 31576 931572
Gehakt gekruid 1.000 g 31600 931600
Rollade 1.000 g 31800
Rollade gevuld 1.000 g 31810
Dijsaté spies 10 x 80 g 800 g 31945 931945
Saté stokje 20 x 50 g 1.000 g 31964
Kip half W&G roast sousvide gegaard 600 g  5931022
Kip heel W&G roast sousvide gegaard 1.200 g  5931021
Bout zonder rug W&G roast sousvide gegaard 250 g  5931050
Drumsti ck W&G roast sousvide gegaard 100 g  5931571 
Cotelett e W&G roast sousvide gegaard 120 g   5931574

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

21



Geroosterde kipfi let
Geroosterde kipfi let met een sensati onele 
kipsmaak en een zachte beet.
Gewicht: 40 g
5191258
w 14,75

PER KILO

5191240 EEN GREEP UIT ONS KIP ASSORTIMENT: 
product gewicht arti kel
  nummer
Kipsteak geroosterd 20 x 80 / 100 g 5291500
Kipfi let geroosterd rol 350 g 5191240
Kipfi let geroosterd rol porti e v.a. 40 g 5191258
Kip fi let geroosterd 2.000 g 5291240
Kip fi let geroosterd 2 x 400 g 5291242

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl
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91515 EEN GREEP UIT ONS POULET EN 
REEPJES ASSORTIMENT: 
product gewicht arti kel
  nummer
Kipfi let poulet hand  1.000 g 1105
Kipfi let reepjes 1.000 g 1204
Kipdijfi let reepjes 1.000 g 1504
Kipdijpoulet hand 1.000 g 1505
Kipsatévlees gemarineerd los 1.000 g 1962
Kipdijreep Provençaal 1.000 g 19986
Kipdijreep shoarma 1.000 g 91515
Kipdijreep gyros 1.000 g 19995
Kipdijreep tex mex 1.000 g 19996
Kipdijreep shoarma, gegaard 2.000 g 91515
Kipdijreep piri piri, gegaard 2.000 g 91516
Kipdijreep gyros, gegaard 2.000 g 91524
Kipdij satévlees 2.000 g 91964
Kipsatévlees gemarineerd los, gegaard 1.000 g 91962
Kipfi let reepjes, gegaard 2.000 g 91204
Kipblokjes gekookt 1 x 1 cm, gegaard 1.000 g 91205

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

19995
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91597 1064

EEN GREEP UIT ONS DELEN EN BOUTEN ASSORTIMENT: 
product gewicht rauw gegaard gegaard
  per kilo per kilo per stuk
Kuiken heel 900 g 1021
Soepkip 2500 g 1041
Kip borrelboutjes gekruid/gemarineerd 50 g 1056 91052
Kippenlevertjes 1.000 g 1059 91059
Kippenbout zonder rug 180 g 1548 91548 191548
Kippenbout zonder rug gemarineerd 200 g 1563 91146
Kipcotelett e 125 g 1572 91572 191572
Kipdrumsti ck 100 g 1568 91568

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl



Kipboomstammetje
Mager kipgehakt met ham 
en kaas gepaneerd.
Gewicht: 80 / 150 g
Verpakking: ½ gastro
1710

Gegaard
Gewicht: 90 g
Verpakking: ½ gastro
91710

w 9,65

PER KILO
w 1,29

PER STUK
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EEN GREEP UIT ONS KIP GEHAKT ASSORTIMENT: 
product gewicht rauw gegaard gegaard
  per kilo per kilo per 
stuk
Kipgehakt gekruid 1.000 g 1600
Kipgehakt naturel 1.000 g 1607
Kipgehaktbal  v.a. 80 g 1610  191610
Kipburger v.a. 80 g 1660  91660 191660
Kipgehaktbal bretons v.a. 80 g 1620 91620
Gehakt cordon bleu v.a. 100 g 1690 91690 191690
Kipvink v.a. 80 g 1700 91700 191700
Kip boomstammetje v.a. 80 g 1710 91710 191710
Kipsaucijs v.a. 80 g 1900 91900 191900

Voor ons complete assorti ment ga naar wgbrinkhorst.nl

91204 91700



VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT BEZOEK 
ONZE WEBSITE WGBRINKHORST.NL, OF 
NEEM GEHEEL VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.

Gegaard
Gewicht: 90 g
Verpakking: ½ gastro
91710
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PRODUCT GEWICHT RAUW 
 per kilo 

TV-sti ck naturel zonder ti p VOORDEEL 5.000 g 51051
Kipfi let ca 100 g VOORDEEL 5.000 g 51200
Kipfi let VOORDEEL 5.000 g 51201
Kipdijpoulet VOORDEEL 5.000 g 51505
Kippenpoot gesorteerd met rug VOORDEEL 5.000 g 51540
Kipdrumsti cks bulk VOORDEEL 5.000 g 51570
Maïsfi let suprême VOORDEEL 5.000 g 52072
Kalkoen fi let heel VOORDEEL 5.000 g 53201
Parelhoen fi let suprême vacuüm VOORDEEL 3.000 g 54021
Parelhoender fi let enkel VOORDEEL 3.000 g 54024
Filet de canett e VOORDEEL 3.000 g 54125

PRODUCT GEWICHT RAUW GEGAARD GEGAARD
 PER KILO PER KILO PER STUK PER KILO

Kipfi lets en dijvlees
Kipfi let, gecalibreerd v.a. 80 g 1200 91200 191200
Kipfi let, gecalibreerd, kipfi let enkel ongesorteerd 80 g 1201
Kipfi let suprême, met sti ck 120 g 1072 91072
Kipdijfi lets, gecalbreerd v.a. 80 g 1500 91500 191500
Kipdijfi lets met vel 110 g 1502 91506

Kipschnitzel
Kipschnitzel v.a. 100 g 1210 91210 191210
Kipcordon bleu v.a. 100 g 1220 91220 191220
Champignon schnitzel v.a. 100 g 1250 91250
Kip Hawaii schnitzel v.a. 100 g 1290 91290
Kip krokant schnitzel v.a. 100 g 1360 91360
Kipdij schnitzel v.a. 100 g 1510 91510

KIP

VOORDEEL



Online hebben wij twee 
mogelijkheden met vele 
voordelen:

•  Bestellijst(en) op maat, 
alti jd uw producten bij de 
hand.

•  24 uur per dag en 7 dagen 
per week bereikbaar.

•  Eenvoudig en snel 
bestellen.

•  Inzicht en toegang tot 
een zeer ruim assorti -
ment en onze prijzen.

•  Bestellen via computer, 
tablet of smartphone.

•  Geen kans op fouten, u 
krijgt precies geleverd 
wat er wordt besteld.

Vraag direct uw account aan.

Online bestellen bij W&G Brinkhorst 
heel eenvoudig:

W&G Brinkhorst internet bestel

InOne Bestel Box

Adresgegevens

www.wgbrinkhorst.nl
Najaar en winter suggesti es is een uitgave van W&G Brinkhorst bedoeld voor haar relati es.

Voor eventuele vragen of monsters zijn wij bereikbaar op bovenstaande telefoonnummers, of per e-mail.
Prijzen onder voorbehoud en exclusief BTW. Prijzen in deze brochure zijn geldig tot 1 juli 2019.

W&G Brinkhorst Best
De Dintel 23, 5684 PS Best
best@wgbrinkhorst.nl
T +31 (0)499 - 37 57 31

W&G Brinkhorst Ede
Veenendaalseweg 1, 6745 XJ De Klomp

ede@wgbrinkhorst.nl
T. +31 (0)318 - 57 36 00


