
Goed voorbereid op  

het wildseizoen! 

Wilde eend en kooi-eend 

Verse houtduif 

Roodpootpatrijs en wilde patrijs 

Fazant 

Edelhert uit de UK 

Wild konijn en haas 

Wild zwijn EU en USA 

Ree 

Wil je regionaal wild op de kaart zetten? Onze wilde 

eenden, houtduiven maar ook hele hazen en 

konijnen worden bejaagd en verwerkt in “het 

groene hart”. Damherten komen uit de regio 

Gelderland en worden op reguliere wijze, zoals 

vee, geslacht. Na 1 december is vers Hollands ree 

verkrijgbaar.   

 

Wel wild, geen tijd? 

Wild op de kaart, maar niet de tijd of ruimte om het 

echt goed te bereiden? Laat ons het werk doen! 

Met de hert ossobuco, gekonfijte wildzwijnsnek, 

wilde eendenpootjes of een kant en klare wildstoof 

maak je met gemak een mooi wildgerecht. Of maak 

je eigen wildpeper met sous vide gegaard poulet 

van haas of hert, wildfond en je eigen groenten.  

De ambachtelijk bereide wildproducten zijn te 

vinden in inOne onder Christoffels. De complete 

lijst is ook te vinden op:  

www.driessenfood.nl/christoffels  

Dagelijks vers wild 

De Driessen familie heeft al sinds 1899 een traditie met wild. Jacht en 

wildverwerking is waar de huidige generatie Driessen mee is 

opgegroeid. En al staat Driessen Food inmiddels voor heel wat meer, de 

liefde voor die ambacht is daarmee niet minder geworden. 

Herkomst Nederland 

Driessen Food, Bunnik | Utrecht | Tilburg 

T +31(0) 30 307 0000,  info@driessenfood.nl, www.driessenfood.nl 

Wil je meer informatie over het gebruik van wild, 

de herkomst of heb je specifieke wensen? 

Neem dan contact met je accountmanager of de 

afdeling verkoop op 030-3070001. 

Gekonfijte wilde eendenpootjes 



Wildsoort jan. febr. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sept. okt. nov. dec.  
              

Hert                           

Damhert                          

Ree              

Wild zwijn              

Wilde eend                         vanaf 15-08 

Wilde gans                          

Roodpootpatrijs                          

Fazant                         vanaf 15-10 

Haas                         vanaf 15-10 

Houtduif                          

Konijn                          

Wilde patrijs                          

Grouse                         12-08 tot 10-12 

Taling                          

Smient                          

Houtsnip                          

Watersnip                         vanaf 12-08 

Wildkalender  


