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Hollands Wild staat voor lekkere en duurzame 

wildproducten uit de Hollandse polders. Wild is vlees met 

een eerlijk verhaal en echte smaak! Hollands Wild biedt de 

duurzame consument gemak en een assortiment 

duurzame producten uit de vrije Nederlandse natuur.  

 

100% vrij wild uit Nederland 

Wist u dat 95% van het wild dat in Nederland verkocht wordt is uit kweekfarms komt of uit het buitenland? Dat 

vinden we jammer want onze Nederlandse natuur biedt zoveel mooi wild, daarom heeft Hollands Wild zich 

gespecialiseerd in producten uit de Nederlandse natuur. Hollands Wild heeft een eigen netwerk opgebouwd van 

jagers die jagen om de biodiversiteit in balans te houden en wildschade voorkomen. Het wild heeft dus altijd een 

prachtige vrij leven gehad en dat levert smaakvol en mooi mager vlees op.  

Wild is kampioen 

duurzaamheid 

Consumenten, die bewust 

en duurzaam leven, zien wild 

steeds meer als waardevolle 

bron van natuurlijke 

eiwitten. Uit onderzoek door 

verschillende natuur en 

milieu organisaties zoals 

Greenpeace, stichting 

Natuur&Milieu, WWF en de Canadese voedselautoriteit blijkt ook dat vlees van vrij-levend-wild de minste milieu-

impact heeft. Wild uit de Nederlandse natuur past ook goed binnen de nieuwe richtlijnen van EKO-keurmerk en het 

Green Key label. 

Het Voedingscentrum heeft in een onderzoek de Hollandse maaltijd 

en wild zelfs al ‘meest duurzaam en gezond’ aangemerkt.  

 

Jaarrond beschikbaar; Wilde gans 

Hollands Wild heeft een bijzonder assortiment op basis van wilde gans ontwikkeld. Wilde gans is een bekende in de 

Nederlandse samenleving maar nog relatief onbekend in de Nederlandse keuken. Er wordt jaarrond op wilde gans 

gejaagd met een piek tussen juni en oktober. Vlees van wilde gans is van nature mager en smaakvol en heeft een 

mild en toegankelijk karakter.  Daarmee is het vlees zeer geschikt voor de keuken het hele jaar door.  

   

https://hollandswild.info/
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Convenience 

 

 
Gekonfijte 

GanzenBout 
(Sousvide gegaard)  

*glutenvrij 
Weetje: 

in Zeeland zijn 

ganzen ‘Hânze’ en 

in Den Bosch is 

dezelfde gans een 

gááns       

 

Gegaard product 
Ontdooien in gesloten 
verpakking ca.20 minuten 
opwarmen in warm water 
bij warme maaltijd of als 
‘pulled geese’ in salade 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten: ganzenvlees 
colorozozout (E250), 
(BIOLOGISCHE)specerijen:  anijs, 
kaneel, kruidnagel, peper, 
koriander, rozemarijn, tijm, 
laurier 

 

Gebraden  
WildBal 

(Kindvriendelijk     )  

 

Gebraden product 
Mager Half-om gehakt 
Ontdooien en in gesloten 
verpakking ca. 20 minuten 
opwarmen in warm water 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten: vlees (wilde 
gansfilet,  rund 
(schotsehooglander),  
nootsmuskaat, wittepeper, ui, 
gember, piment, kruidnagel, 
koriander, Keltisch Zeezout, 
glutenvrij paneermeel 

 

Koud Gerookte 
BorstFilet 

 
Weetje: 

in Friesland 

noemen ze dit 

‘K!âld rikke 

Gouzzeboarsten’

      

Koud gerookte ganzenfilet 
Vleeswaar, Ready to Eat 
In salade, op brood en 
borrelplankje 
Combineert lekker met 
conference peer 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten 
Borstfilet van wilde gans, 
colorozozout (E250), rooksmaak 
verkregen door het roken op 
beukenhout 

 

BorstHam - 
Wilde gans 

(rauw) 
 

rauwe ham van wilde 
gansfilet 
lekker bij de borrel of in 
salade 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten  
Ganzenvlees, anijs, venkel, 
lavas, zwarte peper, knoflook, 
E250 
*biologische ingrediënten 

 

Gekonfijte  
EendenBoutjes  

Sousvide gegaard 

Ca 70 g st. per 4 verpakt 
Gegaard product 
Kan hagel bevatten 

Ingrediënten wilde 
eendenbout, zout, specerijen 

https://hollandswild.info/
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NIEUW 

Carpaccio 
Van koud 

gerookte gansfilet 
 
 

• Kant en klare porties  

• 65 g per portie 

• Per doos ca 10 porties 

Ingrediënten 
Borstfilet van wilde gans, 

Nitrietzout 3%, 
Transglutaminase 1,75%, 

rooksmaak verkregen door het 
roken op beukenhout 

 

 WildStoof 
Gans/Wild-rund 

(Kindvriendelijk     ) 

Ook per kg rol 
(horeca) 

 
Ambachtelijke smaak 
Clean label 
Biologische ingrediënten 
Lekker natuurlijk 
Let Op! Kan hagel bevatten 
*biologische ingrediënten 

ingrediënten: Ganzenvlees 22% 
Wildrundvlees (schotse 
hooglander) 21%, WORTEL, Ui, 
prei, champignon, rodewijn, 
Runderboulion. zeezout, 
Specerijen (tijm, 
jenerverbes,laurier, peper, 
gember, koriander, kruidnagel, 
pastinaak, peterselie, SELDERIJ) 
MAISzetmeel, TARWEzetmeel.  

Panklaar 

 

BorstFilet - wilde 
gans geportioneerd 

+ gevliesd 
Weetje: 

in Zeeland zijn 

ganzen ‘Hânze’ en 

in Den Bosch is 

dezelfde gans 

een gááns       

 

Magere wilde ganzenfilet 
kort om en om bakken, 5 
minuut in oven op 160°C. 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten 
Borstfilet van wilde gans 

 

GanzenBout 
(met vel)  

 
Weetje:  

in Friesland 

noemen ze dit 

‘Gouzze 

poatjes’      

Magere wilde ganzenbout 
Langzaam braden in braadpan 

of oven 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten 
ganzenbout van wilde gans 

 

GansSaté 
Aio e Lemone 

Saté van magere gansfilet, 
Gemarineerd met Olijfolie, 
verse kruiden en knoflook 

Grillen als biefstuk 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten 
Ganzenvlees (86%), marinade: 
(knoflook, zonnebloem olie, 
olijfolie, zout, rozemarijn, Limon 
schil, Salie, zwarte peper, 
kurkuma, Voedingszuur 
(melkzuur)) 

https://hollandswild.info/
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WildBurger 

(Kindvriendelijk      ) 
 

Smaakvol, 
Favoriet bij kinderen 

Rauw product 
Ook lekker voor de kinderen 
Let Op! Kan hagel bevatten 
*biologische ingrediënten 

Ingrediënten*: Wilde 
ganzenvlees, wild-rundvlees 
(Schotse Hooglander), 
paneermeel  bevat: GLUTEN,   
aroma, zout, aardappel, ui, kool, 
wortel, paprikapoeder, prei, 
bonen, paprika, cayennepeper, 
natuurlijk kruidnagel aroma, 
sandelhout, nootmuskaat, 
gember, peterselie, foelie, peper, 
antioxidant E300   

 

Mager WildGehakt 
 (glutenvrij en 
Clean label ) 

Half-om-half 
Niet gekruid 

Let Op! Kan hagel bevatten 

Ingrediënten  
50% wilde ganzenvlees 50% 
WildRund (SchotseHooglander) 

 

WildSaucijs 
(Kindvriendelijk     ) 

Lekker natuurlijk 
Favoriet bij kinderen 

Ca 100 g /st 
Let Op! Kan hagel bevatten 
*biologische ingrediënten 

Ingrediënten*: Wilde ganzenvlees, 
wild-rundvlees (Schotse 

Hooglander), paneermeel  bevat: 
GLUTEN,   zout, aardappel, ui, 

wortel, paprikapoeder, prei, bonen, 
paprika, cayennepeper, natuurlijk 

kruidnagel, sandelhout, 
nootmuskaat, gember, peterselie, 

foelie, peper 

 

Duin Damhert 
biefstuk 

geportioneerd 

Lekker natuurlijk 
Mager vlees 

geportioneerd 

Ingrediënten 
Biefstuk van damhert 

 

Duin Damhert 
poulet  

Hertenstoofvlees 

gesneden panklaar 
lekker natuurlijk 

mager vlees 

Ingrediënten 
Borst en boutvlees van damhert 

 

 

 

https://hollandswild.info/
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Traditoneel 
 
 
 
 
 
 
 

WildeGans  
Panklaar 

Ca 1,75 kg/st 

geplukt panklaar 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Lekker natuurlijk 
Mager vlees 

Ingrediënten wilde gans panklaar 
geplukt 

 

Wilde Eend 
Geplukt – panklaar 

Ca. 650 g /st 

geplukt panklaar 
lekker natuurlijk 

mager vlees 
Kan hagel bevatten 

Ingrediënten wilde eend panklaar 
geplukt 

 

 
 
 

Wilde Eendfilet 

 
 

panklaar 
lekker natuurlijk 

mager vlees 
Kan hagel bevatten 

Ingrediënten borstfilet van wilde 
eend 

 

HoutDuif 
Geplukt – panklaar 

Ca. 230 g /st  

geplukt panklaar 
lekker natuurlijk 

mager vlees 
Kan hagel bevatten 

Ingrediënten wilde houtduif 
panklaar geplukt 

 

Haas  
panklaar 

panklaar 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Lekker natuurlijk 
Mager vlees 

Ingrediënten Boutdelen 
(voor+achter) en rug van haas 

 

Wild konijn 
gevild – panklaar 

 
Weetje:  

in Zeeland noemen 

ze dit ‘Kernien’      

panklaar 
Let Op! Kan hagel bevatten 

Lekker natuurlijk 
Mager vlees 

Ingrediënten wild konijn  
panklaar gevild 

https://hollandswild.info/
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art.nr product toepassing verpakking 
inhoud  
verpakking 

eenheid 

 prijs 
per  
kg of 
stuk  

aantal 

1077 
Borstham - wilde 
gans 

borrelplankje, 
maaltijdsalade 

vacuum 
1 st. ca 120 
g tot 225 g 

kg 
 €     
36,50  

  

422926 carpaccio wilde gans voorgerecht  doos 10 x 65 g kg 
 €     
37,55  

  

1004 
gekonfijte 
Ganzenbout  ( 
gegaard) 

alleen even opwarmen. 
Lekker bij warme 
maaltijd, of als pulled 
goose door 
maaltijdsalade 

vacuum 
1 st. ca 240 
g 

kg 
 €     
23,76  

  

1050 
BorstFilet - wilde gans 
geportioneerd & 
gevliesd 

bakken als biefstukje, 
smaakrichting  wilde 
eend 

vacuum 
2st. ca. 
130g/st 

kg 
 €     
21,26  

  

1011 GansBout  met vel   stoven of braden   schaaltje 
1 st. ca. 
230/st 

kg 
 €     
16,40  

  

1030 
Ganzen Pincho - 
gemarineerde saté 

spies voor op de grill of 
gourmet 

schaaltje 
4spies. ca 
50 g/st 

stuk 
 €       
4,74  

  

1040 
WildBal - gehaktbal 
gebraden 

lekker bij warme 
maaltijd, snel klaar 

vacuum 
2 st. ca 120 
g /st 

kg 
 €     
25,51  

  

1010 WildBurger  [ rauw  ] 
in pan of op de grill , 
lekker bij maaltijd of friet, 
favoriet bij kinderen 

vacuum 
2st. ca 90 g 
/st 

kg 
 €     
20,87  

  

1017 
mager WildGehakt 
(gans /natuurrund) 

niet gekruid, maak zelf 
uw gerecht  

vacuum 
portie ca 
300 g  

kg 
 €     
19,85  

  

1012 WildSaucijs 
heerlijke worstjes bij de 
maaltijd 

vacuum 
2 x ca 90 g 
/st 

kg 
 €     
20,87  

  

1070 
WildeGans  geplukt  
panklaar 

voor het traditionele 
kookwerk  

geseald  
1 hele gans 
ca 2 kg 

stuk 
 €     
17,73  

  

3002 
WildStoof met 
biologische groenten 

even opwarmen en klaar, 
lekker bij stampot, rijst of 
bij fiet 

rol 
portie ca. 
340 g 

kg 
 €     
17,99  

  

1103 
gekonfijte 
EENDENBOUT  
(sousvide gegaard) 

heerlijke kant en klare 
eenboutjes even 
opwarmen en klaar  

vacuum 
3st. Ca 150 
g 

kg 
 €     
24,80  

  

1100 
HoutDuif geplukt  
panklaar ca 230 g 
stuk 

voor het traditionele 
kookwerk , lekker in de 
soep ipv kip 

geseald  ca 230 g stuk 
 €       
6,43  

  

https://hollandswild.info/
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1105 
WildeEend geplukt  
panklaar ca 650 g 
stuk 

voor het traditionele 
kookwerk  

geseald  ca 650 g stuk 
 €     
13,63  

  

1106 
WildeEend filet met 
vel  

lekker bakken als een 
biefstukje  

vacuum 
2st ca 260 
g 

kg 
 €     
36,97  

  

2053 Damhert biefstuk 
mooi mals vlees, zacht 
van smaak 

vacuum 
2 stuks ca 
125 g/st 

kg 
 €     
41,50  

  

2052 DamhertPoulet heerlijk om te stoven  vacuum 
portie 300 
g 

kg 
 €     
24,25  

  

8179 Hazen rug 
deze bakt u lekker kort 
als een biefstukje 

op schaal 
1 stuk ca 
600 g 

stuk 
 €     
25,66  

  

2008 
wild konijn heel 
panklaar 

voor het traditionele 
kookwerk  

op schaal ca. 700 g stuk 
 €     
16,90  

  

5000 
Haas 
voorbout&achterbout 
2 stuks 

heerlijk om te braden of 
in de hazenpeper 

vacuum ca. 400 g stuk 
 €     
11,72  

  

naam   

contactgegevens (e-mail, telefoonnr.)   

Afhalen (+datum)   

 

 
HollandsWild  bestellijst najaar 2019 

*  24/7  info@krommerijnfruit.nl   

*  Prijzen inclusief btw  

*  Voor KERST afhalen 23 en 24 december. Bestel dus tijdig! 

* Andere momenten in overleg, houdt levertijd van 1 week aan 

* Je krijgt altijd een bestelnummer 

*  recepten: http://hollandswild.info/category/recepten/   

Hollands Wild, natuurlijk duurzaam het hele jaar door. 

√ 100% wild uit de Nederlandse vrije natuur 

√  Minimale foodprint 

√  Maximale leefruimte  

√  Echte smaak, rijk aan natuurlijke en waardevolle voedingstoffen 

 

DUURZAME SAMENWERKING DE ACHTERDIJK EN HOLLANDSWILD 

https://hollandswild.info/

