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Goed voorbereid op  

het wildseizoen! 

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 dit ambacht is 
daarmee niet minder geworden. 

Het traditionele wildseizoen start op 15 oktober maar we 
hebben al wat wild beschikbaar zoals wilde eend, duif, 
roodpoot patrijs en wildzwijn. Hert is het hele jaar  
verkrijgbaar. Vanaf half oktober is de jacht geopend op  
fazant en haas. Dit is ook het moment dat het  
wildseizoen officieel van start gaat. Wild heeft vaak een 
traditioneel karakter met een bewerkelijk en duur imago. 
Dat is zonde, want met dit vlees is zoveel moois te  
bereiden en door slim te combineren kunnen gerechten  
betaalbaar worden gehouden.  
 

Hele fazant, wilde eend, roodpootprijs en wilde gans  zal 
1 dag levertijd hebben. Dit stelt ons in staat de artikelen 
panklaar te maken op het moment van bestellen om 
kwaliteit en een lange THT te kunnen garanderen. Filets 
en losse poten kunnen dagelijks worden besteld. 
 

   Wilde eend en kooi-eend NL 
   Verse houtduif NL en GB 
   Roodpootpatrijs en patrijs GB 
   Fazant GB 
   Edelhert en ree EU 
   Haas NL 
   Wild zwijn EU  

Vers wild 
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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 een gegaarde hertensukade, wild & gevogelte 
paté, een kant en klare wildstoof of een mooie 
hazenpeper maak je met gemak een mooi 
wildgerecht met een eigen signatuur.  

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. 

Haas 

Een haas laat zich niet fokken. Het vlees 
van de Haas is dus altijd wild. Het vlees 
van de haas is dieprood van kleur en is  
geschikt voor diverse culinaire  
bereidingen. In Nederland mag er op dit 
moment niet worden gejaagd  in de  
provincie Utrecht, Friesland en Groningen. 

Fazant 

Niets gaat boven de fijne, kruidige en  
aromatische smaak van wilde fazanten, vooral 
als die zich hun hele leven tegoed hebben  
gedaan aan bessen en kruiden. Het lichte vlees 
kan wisselen van kleur o.i.v. de genoten voeding. 
Het mannetje is iets groter dan de hen. Het vlees 
van de haan is minder vet en smaakt ‘wilder’.  
Herkomst is voornamelijk Engeland en  
Schotland.  

Edelhert uit de EU en Nieuw Zeeland 

De aanvoer van hert uit Engeland is dit jaar veel minder mede door brexit en de toegenomen 
kosten zoals import heffingen, transportkosten etc. Veel vers Europees hert zal daarom meer uit 
Duitsland en Polen gaan komen. Vanuit Nieuw Zeeland is er wel veel aanvoer waardoor de prijs 
gunstiger is dan van het Europees Hert. Europees hert heeft ten opzichte van Nieuw Zeelands hert 
wel een veel meer uitgesproken wildsmaak. 
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Wilde eend - 1 Bestel dag 

5257      Kooieend panklaar 
5204 Kooieend gefileerd + vel en poot 
5256  Wilde eend panklaar 
5202 Wilde eendenfilet met vel  
5206 Wilde eendenpoten  
5201 Wilde eendenfilet zonder vel 
5207  Wilde eendenkarkassen dv. 

 

Wilde duif -  1 Bestel dag 

5277 Wilde bosduif panklaar 
5221 Wilde bosduif filet 
5226  Wilde bosduif filets met vel 
5224 Wilde bosduif panklaar dv. 
5223    Wilde duif karkas dv. 

 

Patrijs -1 Bestel dag 

5241    Roodpoot patrijs 
5278 Roodpoot patrijs panklaar 
5233 Roodpoot patrijs filet schoon 
5234 Roodpoot patrijs filets vel 
5227 Roodpoot patrijs gefileerd  met vel & pootje 

 

Fazant -  1 Bestel dag 

5247 Fazant haan panklaar 
5236 Fazant haan filet met vel 
5244 Fazant haan filet vel en stick   
5282 Fazant haan filet zonder vel met stick  
5251 Fazant haan filet zonder vel   
8065 Fazant haan kapje 
5242 Fazant haan filet vel en stick dv.  
5254 Fazant hen panklaar 
5281 Fazant hen filet zonder vel met stick  
5237 Fazant hen filet met vel 
5253 Fazant hen filet zonder vel  
5238 Fazant hen gefileerd poot karkas  
8010 Fazant hen kapje “excellence”  
8066 Fazant hen kapje 
5263 Fazant hen filet met vel dv.   
5249 Fazant hen filet vel en stick dv.  
5274 Fazant dijen met bot 
54001 Fazant gehakt   
5284 Fazanten dijenvlees met vel  
5246 Fazanten dijenvlees 
5258 Fazant poten met vel 
5255 Fazant karkassen dv.   
5270 Fazant tournedos 2x 90 gram dv.  
5262 Fazanten dijenvlees dv 

 

Overig vederwild -  1 Bestel dag 

5211 Taling panklaar 
5215 Wilde gans filet schoon  
5166 Wilde gans filet met vel dv. 

 

Haas  -  1 Bestel dag 

5035 Haas achterbout groot gevliesd  
5038 Haas achterbout middel gevliesd  
5028 Haas achterbout vlees    
5009 Haas heel in de huid 
5000 Haas heel vers 
5011 Haas poulet achterbout   
5024 Hazenrug Hollands heel   
5023 Haas rug groot 600-700 gram   
5015 Haas rug karkas 
5025 Haas rug middel 450-500 gram  
5020 Haas rug vers groot 500-600 gram  
5007 Haas rugfilet 100-120 gram  
5006 Haas rugfilet 120-140 gram   
5005 Haas rugfilet 140-160 gram   
5019 Haas rugfilet 160 gram + 
5022 Haas schouders 
5013 Haas schouders dv. 
5018 Hazenlever dv. 
4871 Hazenrugfilet (120-140 gram) dv . 
4870 Hazenrugfilet (140-160 gram) dv.  
5002  Hazenrugfilet 160 gram + dv. 
5030 Haas rug 600-650 gram dv. 
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Hert 

5073 Hert biefstuk 100 gram  
52007 Hert biefstuk 120 gram 
5171 Hert biefstuk 150 gram 
5208 Hert biefstuk 170-180 gram  
5193 Hert biefstuk 80-90 gram 
5050 Hert biefstuk puntjes 
5084 Hert tartaar 
5045 Hert stooflap 
5055 Hert filet gevliesd eu  
5065 Hert filet met zilvervlies eu 
5056 Hert medaillon geportioneerd   
5058 Hert ossobuco 80-90 gram 
5075 Hert pellures 
5181 Hert gehakt 
5121 Hert haas eu  
5061 Hert poulet 
5063 Hert rollade 
5052 Hert rug korte rib 
5066  Hert schenkel heel 
5064 Hert botten dv. 
5122 Hert haas eu dv. 
5048 Hert frenched racks dv. 
5043 Hert spierstuk nz   
5209 Hert sucade nz  
5047  Hert boutdelen gevliesd nz 
85152 Hert filet geportioneerd nz   
4988 Hert filet gevliesd nz  
5032 Hertenbiefstuk 4 delen nz.  
5076 Hert platte bil gevliesd nz 
5074 Hert bovenbil gevliesd nz 
5080 Hert filet nz met vlies/cap.   
5272 Herten sucade nz dv.    
5044 Hert boutdelen gevliesd nz dv.     
5039 Hert filet met zilvervlies nz dv.  
5042 Hert filet gevliesd NZ dv. 
5049 Hert haas nz dv.  
5110 Hert kalf frenched racks eu  
5072 Hert kalfsachterbout eu  
5078 Hert kalfsfilet gevliesd eu 

 

Overige wild 

54000 Wild gehakt   
5016 Wild karkas gemengd dv.  
5101 Wild pellures vellen   
5144 Wild poulet   

 

Ree 

5094 Ree achterbout ontbeend 
5093 Ree achterbout  
5095 Ree achterboutdelen 4 delen gevliesd 
5092 Ree filet geportioneerd 
5091 Ree filet schoon 
5111 Ree filet zilvervlies en haas 
5087 Ree rug korte rib   
5088 Ree rug lange rib 
5098 Ree poulet  
5100 Ree karkassen dv. 
5179 Ree achterbout dv. 
5106 Ree rug korte rib dv.   
5115 Reefilet zilvervlies + haas dv. 

 

Wild zwijn Europees 

5138 Wild zwijn achterbout 
5134 Wild zwijn coteletten  
5135 Wild zwijn filet gevliesd  
5136 Wild zwijn filet met vlies   
5143  Wild zwijn heel  
5137 Wild zwijn medaillon   
5127 Wild zwijn nekvlees   
5141 Wild zwijn poulet  
5126 Wild zwijn rollade achterbout  
5142 Wild zwijn rollade nekvlees  
5132 Wild zwijn rug    
5131  Wildzwijn achterbout dv . 
5133 Wild zwijn filets eu dv 
5182 Wild zwijn frenched rack dv.   

Meer informatie? Onze specialisten helpen je graag. Neem 
contact op via de afdeling verkoop op 030-3070001. 

Kijk voor de meest recente prijzen in InOne onder gevogelte, 
haarwild of vederwild.  


