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Promoties geldig :
van maandag 31/08/2020 t.e.m. zaterdag 12/09/2020
Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

2 WEKEN GELDIG

PROMO

22.805.111 - atmos / 22.805.121 - vrac

22.611.011 - atmos / 22.611.021 - vrac

Zwitserse schijf

Gemengde burger

portie naar wens - va/ru - vers

varken/rund - portie naar wens - vers

/kilo

/kilo

vanaf 25 stuks

vanaf 25 stuks

31.204.014 - atmos / 31.204.024 - vrac

27.611.014 - atmos / 27.611.024 - vrac

Kippenbrochette

Gevulde tomaat

Gemarineerd - ui - portie naar wens - vers

portie naar wens - va/ru - vers - A>D

/kilo

/kilo

vanaf 25 stuks

vanaf 25 stuks

Chipolata

20.611.011

Gemengd gehakt

portie naar wens - varken/rund - vers

varken/rund - atomos per 3kg - vers
21.623.111 - atmos - gestrekt
21.623.121 - vrac - gestrekt

/kilo
vanaf 50kg

44.007.000 - 1kg / 44.007.002 - 5kg

21.613.011 - atmos - op stokje
21.613.021 - vrac - op stokje

/kilo

/kilo

vanaf 25 stuks

vanaf 25 stuks

82.501.000

Hotelblok

Kip curry

versneden - 50 x 20g = 1kg - vers

huisbereid - vers

/kilo

/kilo

vanaf 10kg

vanaf 5kg

57.153.000

Gekookte achterham
81.005.020
zonder vel - 500g (11 sneden)

/kilo

Hertenkalfrugfilet

❄

2 à 3kg/st - 10kg/ds - tht: 4/12/21 - dv - Nieuw Zeeland
80.005.000
ontvet geheel - 8kg/st

/kilo

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en gelden slechts bij afname van minimum €200 goederen exlusief BTW per levering. Bij afname van kleinere hoeveelheden dan aangeduid, gelden de normale prijzen.
Bij aankoop van grotere hoeveelheden kunt u ons steeds contacteren voor een superscherpe prijs. Wij zijn niet verantwoordelijke voor eventuele drukfouten en foutieve prijsaanduidingen.
Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - fax: 059 70 97 20 - orders@meconv.be - www.meconv.be - Meco Wallonië : Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi

/kilo
vanaf 3 dozen

Promoties geldig :
van maandag 31/08/2020 t.e.m. zaterdag 12/09/2020
Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

WEEKPRIJZEN
America Noord & Zuid / Australië
11.313.000

Picanha Uruguay - Grain Fed

10 kg/doos

11.173.000

Ribeye Uruguay - Grain Fed (geheel) certified Angus

6 x 2 à 2,5kg/doos

11.173.500

Ribeye Uruguay - Grain Fed (versneden) crtf Angus

portie naar keuze

51.173.000

Ribeye Uruguay - diepvries

6 x 2 à 2,5kg/doos

11.171.000

Ribeye Brazilië

11.172.000

Ribeye Brazilië - Grass Fed

- Grass Fed

(geheel)

6 x 2 à 2,5kg/doos

(versneden)

portie naar keuze

€/kg = prijs < doos

€/kg = vanaf 1 doos

€/kg = prijs < doos

€/kg = vanaf 1 doos

Ierland
11.011.000

Filet pur 1,8kg + zonder ketting

13 kg/doos

11.013.000

Filet pur 2,7kg + zonder ketting

13 kg/doos

11.021.100

Ierse ribeye

(geheel) Certified Hereford

12 kg/doos

11.021.200

Ierse ribeye

(versneden) Certified Hereford

Portie naar keuze

11.070.000

Ierse rundstournedos

20 stuks/doos

11.061.000

Ierse babytops

10 kg/doos

10.106.000

Rundsjodenhaasje

(hip hung)

10 kg/doos

Nieuw-Zeeland
prijs per kg

13.301.000

Lamskroon korte snit

13 kg/doos - vers

Kalfsvlees & Iberico varkensvlees
prijs per kg

12.713.000

Kalfszwezerikken

52.951.000

Kalfsribeye

52.301.000

Kalfsfiletpur

12.202.000

Kalfscarré

(zonder been)

10kg/doos

12.211.000

Kalfscarré

(zonder been - opgekuist)

10kg/doos

12.506.000

Kalf Heup

(PAT/opgekuist)

Vers - Vac/st

14.900.000

Spaans Varken Iberico - Haasje

10kg/doos

14.901.000

Spaans Varken Iberico - Lomo/rug

5kg/doos

14.902.000

Spaans Varken Iberico - Kroon

3 x 2kg/doos

14.903.000

Spaans Varken Iberico - Secreto

8kg/doos

14.904.000

Spaans Varken Iberico - Pluma

8kg/doos

(Hart - vers)

(Europees)

10kg/doos
10kg/doos
8kg/doos

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en gelden slechts bij afname van minimum €200 goederen exlusief BTW per levering. Bij afname van kleinere hoeveelheden dan aangeduid, gelden de normale prijzen.
Bij aankoop van grotere hoeveelheden kunt u ons steeds contacteren voor een superscherpe prijs. Wij zijn niet verantwoordelijke voor eventuele drukfouten en foutieve prijsaanduidingen.
Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - fax: 059 70 97 20 - orders@meconv.be - www.meconv.be - Meco Wallonië : Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi

❄
❄

❄
❄
❄
❄
❄

