Promoties geldig :
van maandag 11/01/2021 t.e.m. zaterdag 16/01/2021
Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

PROMO
57.153.000

Hertenrugfilet

❄

2kg/stuk - 10kg/doos - tht: 4/12/21 - diepvries - Nieuw Zeeland

/kilo

PROMO

vanaf 3 dozen

55.251.000

Eendenborstfilet

❄

300 à 400g/st - 5kg/doos - vac/2 - diepvries - frans - tht: 8/4/21

/kilo
vanaf 5 dozen

41.284.000

Hertenragout
Op grootmoeders wijze - verpakt/3kg - huisbereid

PROMO

/kilo
vanaf 2 x 3kg

57.541.000

Everzwijnhaasje

❄

300g/stuk - 10kg/doos - Europees
diepvries

PROMO

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 5 dozen

Promoties geldig :
van maandag 11/01/2021 t.e.m. zaterdag 16/01/2021
Prijzen geldig bij afname per karton. - Levering vanaf €200 ex. BTW

PROMO
20.611.011

Gemengd gehakt
varken/rund - atmos per 3kg

/kilo
vanaf 15 x 3kg

54.101.000

Varkenshaasje

❄

10kg/doos - vac/stuk - tht: 2022 - diepvries

/kilo
vanaf 5 dozen

78.408.000

Kalf osso bucco

❄

Achterschenkel - 400g/st - 10kg/doos - 25st/doos - diepvries

/kilo
vanaf 5 dozen

54.825.000

Varkenswangen

❄

10 x 1kg/doos - diepvries - tht: 2021

/kilo
vanaf 1 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

