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- Hertenracks

- Hertenragout

- Hertenrugfilet 

- Hertenrugfilet Alliance

- Hertentournedos

- Hertenhaasje

- Hertenbiefstuk

BESTELLEN:
Alle informatie omtrent levertijden vindt u terug in deze catalo-
gus aangeduid in de ronde icoontjes*. Per productsoort wordt 
dit aangeduid. 

Als u uw bestelling plaatst via e-mail, fax of onze online bestel-
module gebruik dan de artikelnummers vermeld in deze catalo-
gus om sneller het gewenste product terug te vinden. Ook bent 
u dan zeker dat u het juiste product bestelt. 

Bij vragen omtrent uw bestelling kan u ons altijd contacteren.
059 70 91 95 - orders@meconv.be

DISCLAIMER:
Prijzen worden op een apart te verkrijgen prijslijst vermeld. Al onze prijzen zijn 
exclusief BTW en gelden slechts bij afname van minimum €175 goederen exclu-
sief BTW per levering. Bij afname van kleinere hoeveelheden dan aangeduid, 
gelden de normale prijzen. - Prijzen kunnen onderhevig zijn aan marktschom-
melingen.

Bij aankoop van grotere hoeveelheden kunt u ons steeds contacteren voor een 
superscherpe prijs. 

Een supplement wordt aangerekend per kilo wanneer er niet per doos wordt besteld.  
+ €1 als er per halve doos wordt besteld.) Foto’s kunnen afwijken van het geleverde product.  
Wij niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

*Bestellen dag A voor 15u is levering dag B, C of D ...   Diepvriesproduct

❄A-B
vacuüm ±1,4kg/stuk - 8kg/doos - diepvries

4 x 2,5kg/doos - 10kg/doos - diepvries

2 à 3kg/stuk - 12kg/doos - Nieuw Zeeland - vers

2 à 3kg/st - 12kg/ds - Nieuw Zeeland - dv - tht 2023

24 x 90g/doos - Vac/2 - diepvries

350g/stuk - 10kg/doos - diepvries

180g/st - 20st/doos - vac/1 - vers

57.111.000

57.181.000

17.141.000 

57.153.000

78.721.000

78.606.000

17.161.000

❄A-B

A-B

❄A-B

❄A-B

❄A-B

❄A-B

A-C

❄A-B

A-B 17.121.000

57.121.000

17.245.000

78.614.000

- Hertengebraad

- Hertengebraad

- Reerugfilet 

- Wildbeenderen

10kg/doos - zonder vlies - vers

10kg/doos - achterbout ontvliesd - diepvries

700g/stuk - 5kg/doos - vers

10kg/doos - diepvries

❄A-B A-C A-D

❄A-B

A-B

A-B 57.541.000

57.543.000

57.561.000

- Everzwijnhaasje

- Everzwijnrug z/been

- Edelgoulash

300g/stuk - 10kg/doos - Noord Spanje - diepvries

1kg/stuk - 10kg/doos - vac/stuk - Europees - diepvries

4 x 2,5kg/doos - Europees - diepvries

❄

❄

HERT

A-B

EVERZWIJN
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- Foie gras - eend 

- Foie gras - eend  30% stukjes

- Foie gras - eend  30% stukjes

- Rillette van eend

- Rillette van gans 

blok - in bakje per 2 sneetjes van 40g

in bakje per 400g

 

bakje per 1kg

zonder varken en alcohol - bokaal van 180g

zonder varken en alcohol - bokaal 180g

A-D

A-D

A-D

A-D

A-D

80.721.000

80.724.000

80.725.000

80.728.000

80.730.000

❄A-B

A-B

A-B 15.257.000

55.251.000

15.255.000

15.252.000

15.255.500

78.202.000

- Eendenborst  (Frans)

- Eendenborst  (Frans)

- Eendenborstfilet  (Koud gerookt)

- Eendenborstfilet  (Warm gerookt)

- Eendenborstfilet  (Koud gerookt)

- Eendenbillen   (Frans)

350 à 400g/stuk - 10kg/doos - vers

300 à 400g/stuk - 5kg/doos - diepvries

geheel - vers

geheel - vers

versneden - vers

5kg/doos - ±300 à 400g/st - vac/2stuks - diepvries

A-B

A-B

❄A-B

A-B

A-B 57.022.000

78.603.000

78.604.000

57.033.000

- Hazenrug

- Hazenrugfilet

- Hazenbout

- Hazenragout

625 à 675g/stuk - 6,5kg/doos - vac/st - met vlies - diepvries

140g - vac/kg - 6kg/doos - diepvries

825 à 875g - 8,5kg/doos - dubbele bout - diepvries

20 à 30g/stukje - 5 x 2kg/doos - bout - diepvries

❄

A-B ❄

❄

A-B ❄

- Kiprollade appel veenbes stroop

- Kalkoen sinaasappel veenbessen

4 x 1,5kg per doos - 1,5kg/stuk - Volys

3 x 2kg per doos - 2kg/stuk - Volys

A-E

A-E

80.931.000

80.932.000

FRANSE SPECIALITEITEN

EEND

HAAS

VOLYS DIVERS
A-E
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4 x 1,5kg per doos - 1,5kg/stuk - Volys

3 x 2kg per doos - 2kg/stuk - Volys

A-E

A-B

A-B 15.402.000

15.403.000

- Kwartels met been

- Kwartels zonder been

200g/stuk - 20 stuks/doos - vers

65g/stuk - 20 stuks/doos - vers

KWARTELS

❄A-B

A-B

A-B 55.301.000

55.351.000

15.351.100

55.352.000

78.613.000

78.612.000

- Parelhoen

- Parelhoenfilet  (met vel)

- Parelhoenfilet  (met vel)

- Parelhoenfilet  (zonder vel)

- Parelhoenfilet suprême

- Parelhoenbillen

1kg/stuk - 10kg/doos - diepvries

vac/2 stuks - 5kg/doos - diepvries

vac/2 stuks - 5kg/doos - vers

zonder vel - vac/2 stuks - 5kg/doos

vacuüm per 2 stuks - 5kg/doos - diepvries

10kg/doos - diepvries

A-B ❄

❄PARELHOEN

❄A-B

A-B ❄

A-C

A-C

A-C 15.047.000

15.021.000

15.022.000

15.020.000

- Maïskipfilet met vel

- Mechelse koekoek

- Mechelse koekoekfilet 

- Mechelse koekoekfilet

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

6st/doos - geheel

zonder vel - vers

met vel - vers

A-C

DIVERS

❄A-D

A-D

A-D 78.203.000

78.204.000

78.205.000

15.206.000

78.221.000

- Bosduif

- Bosduiffilet

- Jonge Franse duif

- Duivenfilet vers

- Duivenbil

10st/doos - op bestelling - per stuk - diepvries

5kg/doos - op bestelling - diepvries

450g/stuk - op bestelling - diepvries

vacuüm/kg

op bestelling - diepvries

❄

A-E

❄

DUIF

A-D ❄

A-C

A-D

A-C 17.611.000

17.612.000

57.651.000

57.652.000

- Fazant haan

- Fazant hen

- Fazantenfilet

- Fazantenfilet extra

vers - geheel

vers - geheel

met vel - 150-170g/stuk - vac/st - 8kg/doos - diepvries

zonder vel - 150-170g/stuk - 8 x 1kg - diepvries

❄

FAZANT

A-D ❄
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A-B

A-B

A-B 80.661.000

80.662.000

80.663.000

80.664.000

80.665.000

84.902.000

84.901.000

- Everzwijnpaté

- Reebokpaté

- Fazantenpaté

- Patrijspaté

- Haaspaté

- Ajuinconfituur wit

- Ajuinconfituur rood

met spekrand - verpakt per 1,1kg

met spekrand - verpakt per 1,1kg

met spekrand - verpakt per 1,1kg

met spekrand - verpakt per 1,1kg

met spekrand- verpakt per 1,1kg

1,5kg/stuk

1,5kg/stuk

A-B

WILDPATE

A-B

A-C

A-C

A-B 80.666.000

80.675.000

80.677.000

80.674.000

- Eend met porto

- Eendenmousse

- Kwartelmousse

- Bosduivenmousse

met spekrand - verpakt per 1,1kg

verpakt per 1,1kg

verpakt per 1,1kg

verpakt per 1,1kg

A-C

A-C

A-C

A-C 43.006.000

80.509.000

80.522.000

42.111.000

80.707.000

80.504.000

- Zuurkool

- Poolse worst

- Rookworst

- Ardeens varkenshammetje

- Grillspek

- Lunchworst

10 liter/blik

pakje 900g (4 x 225g/st)

geheel - 240g/stuk

700g - met vel - voorgegaard

geheel - 2kg/stuk

recht - geheel - 1,5kg/stuk

A-C

ZUURKOOL

A-C

A-C

A-C

A-C

A-C 80.684.000

80.697.000

80.700.000

80.698.000

80.699.000

- Paling in t’groen

- Gepocheerde zalmmouse

- Zalm & zeeduivel

- Zalm & kabeljauw

- Krab & thaïse kruiden

1kg/stuk

1kg/stuk

1kg/stuk

1kg/stuk

1kg/stuk

A-C

TERRINES

A-C

A-C

A-C

A-C 41.906.000

41.284.000

41.286.000

41.095.000

42.226.000

42.227.000

- Coq au vin

- Hertenkalfragout

- Everzwijngoulash

- Stoofpotje konijn

- Everzwijnragoutvlees

- Hertenragoutvlees

Verpakt per 3kg

verpakt per 3kg - grootmoeders wijze

verpakt per 3kg - met Rodenbach

verpakt per 3kg - met Maredsous

verpakt per 2,5kg - voorgegaard (enkel vlees)

verpakt per 2,5kg - voorgegaard (enkel vlees)

A-C

KANT & KLAAR

A-C

A-C

A-C

40.016.000

40.018.000

- Knolselderpuree

- Spruitenpuree

verpakt per 3kg - vers

verpakt per 3kg - vers

A-C

A-C

A-C
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ingrediënten voor 5 personen
 
1kg hertenragout 
1/2 liter rode wijn uit Bourgondië
50g peterselie
60g bloem
4g groene peperkorrels
tijm, laurier, kruidnagel, suiker, zout, peper
boter
witte azijn
30g wildbouillon
100g gerookt spek
100g babyuitjes
100g wortelen
150g kleine champignons
40g aalbessengelei
1 takje groene selderij
1 stuk knoflook

bereiding
 

Kan op 2 manieren (met of zonder marinade) 

Wij verkiezen zonder marinade

• Kleur het vlees en de spekblokjes

• Voeg de gesneden wortelen toe

• Voeg de babyuitjes en de knoflook toe

• Voeg de champignons en blokjes groene selder toe

• Voeg de kruiden tijm, laurier, zout, peper, groene 

           peperkorrels en aalbessengelei toe

• Blus met rode wijn of marinade

• Voeg een beetje azijn en de wildbouillon toe

• Bestrooi met een beetje bloem

• Laat nu op laag vuur +/- 1u30 sudderen

• Proef en pas de kruiden aan

HERTENRAGOUT OP
GROOTMOEDERS WIJZE

garnituur

• Serveer met kroketjes 

• Serveer met veenbessen gevulde en gestoofde peer

• Betrooi met peterselie
• Tip: Als je zelfgemaakte kroketten maakt kun je 
           kokospoeder toevoegen aan het paneermeel
• Een klein stukje pure chocolade kan ook nog toege-

voegd worden aan de wildbereiding. 

WILD
SUGGESTIE

RECEPT

ingrediënten voor 100 personen

Kiprollade (15kg)
Aardappelballetjes (15kg)
Peren (50st)
Suikerwater (1/2 water, 1/2 suiker) (3L) 
Tuinkers (2kg)
Rode ui gepekeld (1kg)
Bruine jus (5L)

portie per persoon:
Kiprollade (150g)
Aardappelballetjes (150g)
Peer (1/2 stuk)
Saus (5cl)

bereiding
• Leg de Kiprollade op platen en regenereer op 160°C 

tot een kern van 65°C. (combisteamer - 10% vocht).  

Snij deze in plakken.

• Frituur de aardappelballetjes af op 175°C.

• Schil de peren, snij deze in 2 en haal er het klokhuis

• uit. Pocheer de peren in suikerwater tot ze zacht zijn.

• Snij de rode ui in maantjes en leg deze in een potje.

• Vermeng 3dl azijn, 3 dl water en 300 g suiker. Kook  

dit op en giet het mengsel op de rode ui.  

Laat de rode ui afkoelen of laat dit overnachten.

• Maak een bruine jus.

KIPROLLADE APPEL
VEENBES LUIKSE STROOP

• Schik het gerecht op een bord en werk af met 

tuinkers en de gepekelde rode ui.

EINDEJAAR
SUGGESTIE

RECEPT

Bereidingstips
van onze culinair adviseur 

Jean-Luc Palermo

A-E

80.931.000

Kiprollade appel veenbessen
4 x 1,5kg per doos - 1,5kg/stuk - Volys

A-B
57.181.000

Hertenragout
4 x 2,5kg/doos - 10kg/doos - diepvries
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ingrediënten voor 4 personen
 
4 grote konijnenbouten (± 250g/pers.)
300g wortelstaafjes
300g fijngehakte sjalot
300g ontpitte pruimen
1 klein glas cognac
1/2 liter rode wijn
witte fond
zout & peper
bouquet garni
bloem (optioneel)
2 el mosterd
2 el Luikse siroop
2 snufjes kaneel

bereiding

• Haal de konijnenbillen eerst door de bloem en bak ze 

bruin in een grote braadpan.

• Voeg de wortelen en sjalot toe, laat ± 10min. sudderen.

• Flambeer met cognac

• Voeg de mosterd en de Luikse siroop toe

• Breng op smaak met rode wijn en witte fond

• Kruiden met zout, peper, kaneel, bouquet garni

• Kook ±1u op een laag vuur en voeg de pruimen aan het 

einde van de kooktijd toe. 

• Proef en pas de kruiden aan, bind indien nodig.

• Garneer met vers gehakte peterselie

KONIJN MET PRUIMEN

WILD
SUGGESTIE

RECEPT

ingrediënten voor 4 personen

4 parelhoenfilets supreme  (250g/st)
6 appels versneden in blokjes
6 peren versneden in blokjes
300g fijngehakte sjalot
300g gerookt spek
300g wortelblokjes
1/2 l bruine bouillon
1 goed glas calvados
1 l appelsap met brandnetel
zware room naar uw smaak
bouquet garni
bieslook
bloem
zout & peper
2-3 eetlepels bruine suiker

bereiding

• Haal de parelhoenfilet door de bloem en kleur deze aan 

in de pan.

• Voeg de wortelen, sjalot, bouquet garni en het spek toe.

• Kook ± 10min, breng op smaak.

• Voeg de peren, appels, bruine suiker toe en flambeer met 

calvados

• Voeg toe aan de bruine bouillon = appelsap + room.

• Laat ± 45 min. sudderen op laag vuur

• Proef en kruid bij indien nodig

• Bestrooi met fijngehakte bieslook

NORMANDISCHE
PARELHOENFILET

WILD
SUGGESTIE

RECEPT

Bereidingstips
van onze culinair adviseur 

Jean-Luc Palermo

A-B 78.613.000

Parelhoenfilet suprême
vacuüm per 2 stuks - 5kg/doos - diepvries❄

A-B 57.881.000

Konijnenbouten
250g/stuk - 5kg/doos - diepvries - inlands

serveren

• met appelcompote, boontjes, krokettjes

❄

serveren

• met gebraiseerd witloof of boontjes en kroketten,  

of gevulde aardappel
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250g/stuk - 5kg/doos - diepvries - inlands

serveren

• met appelcompote, boontjes, krokettjes

serveren

• met gebraiseerd witloof of boontjes en kroketten,  

of gevulde aardappel

ingrediënten voor 4 personen

• 12 mooie plakjes gerookte zalm
• 300g gekookte zalm
• 2 pompelmoezen
• 2 sinaasappels
• 2 limoenen
• 2 verse eieren
• 2 sjalotten, gesnipperd
• olie
• zout, peper, dille, koriander
• 1 bosje waterkers
• enkele cherrytomaatjes
• eetbare gele/paarse bloemen
• 2 el pijnboompitten
• 2 eetlepels slagroom

bereiding

• Snijd de citrusvruchten rauw nadat ze zijn geschild.

• Maak sap van de schillen want er blijft altijd wat 

vruchtvlees over.

• Maak een mayonaise en voeg het geperste sap toe.

• Voeg het vruchtvlees en de dille toe en meng alles tot 

een dikke mayonaise die je met de zak kunt bewerken

• Maak met de gekookte zalm een   mooie mousse, breng 

op smaak met de koriander en fijngehakte sjalotten 

evenals de pijnboompitten en een beetje room om een   

dikke mousse te krijgen.

GEROOKTE ZALM MET 
CITRUSVRUCHTEN

EINDEJAAR
SUGGESTIE

RECEPT

ingrediënten voor 4 personen

3 scampi’s 16/20 per persoon
3 scampistaarten per persoon
1/2 L kreeftenbisque
1/4 L slagroom
200 gr gesnipperde ui
2 teentjes knoflook
Zout, peper, bouquet garni
1 glas witte wijn
Cayennepeper naar smaak
2 tomaten, gepeld, in blokjes gesneden
Gehakte verse peterselie

bereiding
• Snijd de langoustinestaarten doormidden, bak ze bruin 

in boter en olie.

• Voeg de scampi’s toe, lichtjes gesplitst in 2

• Voeg de uien, knoflook, en bouquet garni toe, blus met 

witte wijn.

• Voeg de bisque en de room toe, laat 10 minuten sud-

deren.

• Voeg de tomaten toe

• Proef en corrigeer

• Bestrooi en bestrooi met gehakte peterselie

GEBAKKEN SCAMPI`S EN
LANGOUSTINES IN KREEFTENSAUS

EINDEJAAR
SUGGESTIE

RECEPT

A-B

73.103.000

Scampi 16/20 Easy Peel
O’FOOD - niet gefosfateerd - black tiger 

10 x 1kg/doos - diepvries❄
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dresseren

• Leg op een mooi bord een bosje waterkers in het 

midden, vergezeld van 1/2 cherrytomaatjes en een 

1/2 schijfje limoen.

• Plaats de 3 plakjes gerookte zalm en maak met be-

hulp van een zak een paar mooie croquignoles met 

de citrusmayonaise garnituur

• Plaats een eetbare paarse bloem op elke croquig-

noles.

• Maak op het tweede deel van het bord een mooie 

bol zalm met een grote ijstang, voeg een paar pijn-

boompitten, een gele eetbare bloem toe en bestrooi 

met fijngehakte verse koriander.

• Dit recept is bijzonder en zeer fris van smaak, het 

kan vergezeld gaan van een warme toast.

• Besteed aandacht aan alle fasen van de bereiding, 

breng spaarzaam op smaak want al je ingrediënten 

zijn rijk van smaak.



ingrediënten voor 4 personen

voor de marinade:
100g gesnipperde ui
100g gesneden wortel
1 teentje knoflook
1 bouquet garni: laurier, tijm, groene selderij
1 klein glas cognac
2 eetlepels azijn
1 liter rode wijn
2 el peperkorrels
1 el jeneverbes

voor de garnituur:
100g gesnipperde ui
250g edelgoulash per persoon
350g champignons
200g baby-ui
250g gerookt spek
200g wortelblokjes
2 stokbrood croutons per persoon
Verse peterselie in een boeket

bereiding

• Leg het vlees 24 uur in de marinade.

• Giet af en scheid de stukken vlees en groenten van de marinade.

• Braad in een pan met boter en olie het vlees en de groenten bruin met de marinade, flambeer met 

de cognac. 

• Doe het vlees en de groenten in een mooie pan, bestrooi met bloem en laat 4 tot 5 minuten sudderen 

terwijl je kijkt.

• Voeg het zeevruchtensap + het gegarneerde boeket, zout, peper toe.

• Sudder ± 2 uur op laag vuur.

• Terwijl het suddert, kleur de garnering (spek, champignon, ui, wortel)

• Verwijder het vlees dat u aan de garnering toevoegt.

• Voeg de kooksappen door een Chinees die je aan de garnering toevoegt, ± 15 minuten laten sudderen

• Pas de kruiden aan en bind indien nodig.

• Bestrooi met vers gehakte peterselie.

• Voeg de croutons toe voordat je ze in olie doet.

• Server met aardappelen of kroketten en kleine peertjes met veenbessen.

STOOFPOTJE VAN
EVERZWIJN

WILD
SUGGESTIE

RECEPT

ingrediënten voor 100 personen

Kalkoen galantine (15kg)
Knolselder in brunoise (10kg)
Appel in brunoise (5kg)
Boter (0,25kg) - Peper & zout 
Noisette aardappelen (15kg)
Geschaafde amandelen (0,5kg)
Bruine jus (5l) - Room (1l) - Arachideolie (0,5l)
Champignonmengeling (1,5kg)
Kervel (1/5 bot)

portie per persoon:
Aardappelen (150g)
Vlees (150g)
Groenten (150g)
Saus (50ml)

bereiding
• Leg de schijven Kalkoen galantine op gastronorm- pla-

ten en regenereer ze op combi op 160°C ge- durende ± 

6 minuten. (tijd afh. van belading en schikking).

• Voeg de knolselder toe en kruid af.

• Wanneer de knolselder bijtgaar is voeg je er de appels

• in brunoise aan toe. Bak de appels nog eventjes mee.

• Bak de gestoomde noisette aardappelen in arachide-

• olie en kruid ze met peper en zout.

• Bak de geschaafde amandelen goudbruin in een oven 

van 180°C.

KALKOEN GALANTINE
APPEL ROZIJNEN

• Kook de demi-glacesaus op samen met de room. 

Bak de champignon mengeling aan in wat boter en 

kruid met peper en zout.

• Schik alles mooi op het bord en werk af met enkele 

takjes kervel.

WILD
SUGGESTIE

RECEPT

A-E

78.268.000

Kalkoen galantine appel rozijn
2 x 2,4kg/doos - voorgegaard - kalkoenfilet met vulling

van kalkoenvlees met appel, rozijntjes, tijm en laurier

57.561.000

Edelgoulash
4 x 2,5kg/doos - Europees - diepvries

A-B

❄
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A-D

A-D

A-D 42.255.000

42.254.000

- Gevulde kipfilet met kaas

- Gevulde kipfilet met curry

- Gevulde kipfilet met champignons

- Gevogelte rollade met olijven & zongedroogde tomaten

- Gevogelte rollade met truffel

- Gevogelte rollade met abrikoos

- Gevogelte rollade met veenbessen

- Kalkoenrollade

150g/st - vac/5 - kippengehakt - voorgegaard

150g/st - vac/5 - kippengehakt - voorgegaard

150g/st - vac/5 - kippengehakt - voorgegaard

2kg vac/stuk - voorgegaard

2kg vac/stuk - voorgegaard

2kg vac/stuk - voorgegaard

2kg vac/stuk - voorgegaard

2,2kg vac/stuk - voorgegaard

A-D

VOORGEGAARD

A-D

A-D

42.256.000

42.243.100

42.241.100

42.244.100

42.242.100

42.203.000A-D

A-D

A-E

A-E

A-E 80.518.000

80.535.000

80.552.000

80.638.000

- Bloed pens met rozijnen

- Bloed pens met appel

- Bloed pens met speculoos

- Bloed pens met sinaasappel
 

1,2kg/doos

1,2kg/doos

1,4kg/doos

1,4kg/doos

A-E

BLOED PENS

A-E

A-E

A-E 80.541.000

80.586.000

80.516.000

80.534.000

80.533.000

80.587.000

- Witte pens met kool

- Witte pens met prei

- Witte pens met rozijnen

- Witte pens met noten

- Witte pens met mandarijn

- Witte pens met vijgen

1,4kg/doos

1,4kg/doos

1,4kg/doos

1,4kg/doos

1,4kg/doos

1,4kg/doos

A-E

WITTE PENS

A-E

A-E

A-C

A-C

A-C 80.686.000

80.687.000

80.688.000

80.692.000

80.690.000

80.691.000

80.693.000

- Hammousse

- Eendenmousse

- Zalmmousse

- Krabmousse

- Gevogeltemousse

- Broccolimousse

- Reemousse

verpakt per 400g in spuitzak

verpakt per 400g in spuitzak

verpakt per 400g in spuitzak

verpakt per 400g in spuitzak

 

verpakt per 400g in spuitzak

verpakt per 400g in spuitzak

verpakt per 400g in spuitzak

A-C

MOUSSES

A-C

A-C

A-C

BEZOEK ONS OP HORECA EXPO
van 21/11 t.e.m. 25/11
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Hoofdzetel: Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - Fax: 059 70 97 20  - orders@meconv.be
www.meconv.be - Meco Wallonie: Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi


