
                                              Promoties geldig :  
van maandag 08/02/2021 t.e.m. zaterdag 20/02/2021

Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

VALENTIJN

Kwartels
200g/stuk - 20/doos - diepvries - z/been = 65g/stuk

55.401.000 = met been                    55.402.000 = zonder been

Kalfsfilet pur
8kg/doos - diepvries

52.301.000

Kalfscarré
4 à 5kg/stuk - vac/stuk - zonder been - opgekuist en ontvet

12.211.000

❄

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

/stuk

€ 2,95/st = 20 stuks

vanaf 60 stuks
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Valentijnsgebraad
2kg/stuk - zonder ketting - gemarineerd carrégebraad
promo prijs vanaf 10kg

30.436.000 = vers   /  42.128.000 = voorgegaard   /  42.128.500 = voorgeg. versneden

/kilo

VOORGEGAARD

/kilo

VERS

❄

/kilo

VGG VERSN.

A-C

A-B

voor 12u

/stuk

€ 3,95/st = 20 stuks

vanaf 60 stuks
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                                           Promoties geldig :  
van maandag 08/02/2021 t.e.m. zaterdag 20/02/2021

Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

VALENTIJN

Varkenswangen
op grootmoeders wijze - met authentieke saus - verpakt per 3kg

41.060.000

Kalkoenstoofvlees
met graanmosterdsaus - huisbereid - verpakt per 3kg

41.260.000

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 2 x 3kg

/kilo
vanaf 2 x 3kg

nieuw

nieuw

Skreihaasje
met of zonder vel - 400g - vers - verpakt per 5kg

47.102.600 = met vel     47.102.500 = zonder vel

Valentijnsalade
verpakt per 1 of 5kg - surimi, garnalen, pikante cocktailsaus

44.029.000 = 1kg   /  44.029.002 = 5kg

/kilo

vanaf 5kg

huisbereid

huisbereid
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A-D
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                                              Promoties geldig :  
van maandag 08/02/2021 t.e.m. zaterdag 20/02/2021

Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

 2 RECEPTEN

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

ingrediënten

Kalfsfilet pur of Kalfscarré  (+/- 180g p.p.)
Wortelreepjes
Preireepjes
Uisnippers
Champignonschijfjes
Spruitjes / Savooi (zeer fijn gesneden)
Witlof in stukjes van 3 cm
Verse groene bonen
5 kleine, schone en ongeschilde aardappelen
Zout / peper / tijm / laurierblaadje
Verdunde kalfsfond
Eetlepel azijn
1 glas witte wijn per 2 personen
1 sneetje toast per 2 personen
30 gr gerookt spek / persoon
Verse peterselie
Boter

bereiding
• Kleur het vlees aan beide kanten

• Voeg het spek toe, bak een paar minuten mee

• Voeg de groenten toe, laat ongeveer tien minuten stoven, blus met 

een beetje water om de suikers terug te krijgen

• Kruid met peper, zout, tijm en laurierblaadje

• Voeg de witte wijn, azijn toe en 4 tot 5 eetlepels kalfsfond

• Zorg ervoor dat uw bereiding bedekt is met water,  

niet teveel, net genoeg.

• Laat +/- 1u/1u30 sudderen met een deksel

• Om de 15min. voorzichtig roeren

• Proef en pas naar genste de kruiden aan

• Als het koken klaar is, laat het een paar minuten rusten   voordat 

u het serveert.

presentatie

• Leg een paar dunne plakjes vlees op een bord en bestrooi ze naast 

je groentebereiding met fijngehakte peterselie.

• Leg het brood op het bord, in 4 gesneden

• Dit mengsel van groenten en aardappelen kan je een stoofpotj-

enoemen

• Serveer met een beetje mosterd op tafel

ingrediënten

2 kwartels per persoon
Boter
Zout & peper
Tijm / laurierblaadje
Ui / wortelen / sjalotje
Bruine fond
1 pot kersen zonder pit
Wit of bruine roux
Bieslook

bereiding
• Kleur de kwartels aan in de hete boter

• Voeg de gesneden ui en wortelen toe

• Voeg zout, peper, tijm, laurierblaadje toe

• Laat koken op een laag vuur, besprenkel de kwartel met de kook-

sappen om de +/- 10 min, tot ze gaar zijn.

• Voor de saus: Stoof 2 grote sjalotten, voeg de bruine bouillon toe 

om op te lossen en het sap van de ontpitte kersen, laat +/- 10 min 

sudderen, breng op smaak met zout / peper; voeg de kersen toe, 

bind de saus licht aan de roux. Houd de saus warm zonder hem aan 

de kook te brengen om de kersen heel te houden.

presentatie

• Leg je 2 kwartels in het midden van een groot bord, kruid ze royaal 

met de kersensaus, bestrooi je kwartels met fijngehakte bieslook.
• Garneer met aardappelkroketten, puree of gewone aardappelen
• Serveer met bonen of wortelen of gekarameliseerd witloof

Kwartel met bigaradesaus

Kalfsfilet pur of kalfscarré met groentenkrans

Bereidingstips
van onze culinair adviseur 

Jean-Luc Palermo


