De opgevulde kalkoen en Mechelse
koekoek:
De opgevulde scharrelkalkoen en koekoek
worden uitgebeend waardoor ze na bereiding
gemakkelijk te versnijden zijn. De vulling is een
smeuïge gehaktmengeling van varken en
kalkoen, verse pijpajuin, gewone ui, peterselie
en boschampignons als basis ingrediënten.
Voor wie wil wordt deze vulling verder
aangevuld met gedroogde okkernoten,
pecannoten en geroosterde hazelnoten en
cognac.

Scharrelvarken: 100% duroc
Sinds 4 jaar
kweken
we
scharrelvarkens
die opgegroeid
zijn
in
de
buitenlucht met
zelf
geteelde
voeders. Zorgvuldig gingen we op zoek naar het
ideale ras. Uiteindelijk hebben we gekozen
voor het duroc varken. We voorzien voor de
feestdagen het volledige assortiment 100%
duroc varkensvlees.

Lamsvlees

De opgevulde kalkoenen wegen tussen de 3.5
kg en 6 kg, de opgevulde Mechelse koekoek
tussen de 2.4 kg en 4 kg. Een gevulde rollade
van kalkoen (niet van Mechelse koekoek) is
tevens verkrijgbaar en weegt tussen 1kg en
2.5kg. Ideaal voor de families die iets kleiner
zijn.

Een volledig assortiment kalkoen,
eend, kip en parelhoen

We hebben een heel uitgebreid assortiment
van lamsvlees in de aanbieding. Het lamsvlees
wordt vacuüm verpakt aangeboden en er
wordt telkens gestreefd naar een gewicht van
500g. Enkel bij de bouten, schenkels, rollades,
kroontjes, filets is het gewicht moeilijk op
voorhand te bepalen en wordt er dus enkel een
schatting gedaan. Wil je graag een andere
verpakking, dan is dit geen probleem, enkel een
seintje vooraf is noodzakelijk. De lamspaté
wordt gemaakt van zuiver lamsvlees,
lamslever, appeltjes en cognac en wordt tevens
vers aangeboden

Stoofpotjes en bereidingen op
grootmoeders wijze
Vol-au-vent van kip - stoofpotje van kalkoen –
lamsstoofpotje – paté’s – rillette eend

Gourmet of fondue schotel met
100% vlees van onze boerderij

Artisanale luxe vleesplank van de
seizoenschuur
Droge worst
kop = hoofdvlees
gekookte hesp
pensenassortiment
Hoevevleesbrood
Rilette eend
koolzaadressing +
koolzaadtartaar

huisbereide salami
boerenpaté
gedroogde hesp
kipcurry
Breydel spek
ajuinconfituur
nootjes en rozijnen

Origineel!
We hebben gezouten en gerookte blokjes van
het varkensvlees. Ideaal als een aperitiefhapje
of als onderdeel van een voorgerecht!

Groenten- en fruit assortiment
Een uitgebreid groenten- en fruit assortiment
om jullie menu voor kerst en nieuw volledig te
maken.

Aardappelen
Aardpeer
Ajuin: rood en wit
Koolsoorten
Sla soorten
Wortelsoorten
Raapsoorten
Pompoenen
Zoete aardappel
Rode en gele biet
Peterselie

Winterprei
Boerenkool en palmkool
Spruitjes: groen en rood
Venkel
Winterpostelein
Knolselder
Schorseneren
Grondwitloof (collega)
Appels & peren (collega)
Oesterzwam en shiitake
Selder: groen en bleek

Zuivelproducten

Info bestellingen en openingsuren
tijdens de feestdagen
De producten voor kerst kunnen besteld
worden tot en met zondag 18 december 2022.
De producten voor nieuwjaar kunnen besteld
worden tot en met maandag 26 december
2022.
Waar kan je bestellen?
- Gsm: 0478/44.77.09 (Delfien)
- deseizoenschuur@telenet.be
- hoevewinkel: Eetgoedstraat 1A, 9260
Schellebelle
- https://www.webshop.deseizoenschuur.be
Openingsuren hoevewinkel:
Vrij 16 dec en zat 17 dec: 9.30u tot 12.30u en
13.30u tot 17.00u
Woe 21 en 28 december: 15.00 tot 18.00u
Don 22 en 29 december: 9.30u tot 12.30u en
13.30u tot 17.00u
Vrijdag 23 en 30 december: 9.30u tot 12.30u
en 13.30u tot 17.00u
Zaterdag 24 en 31 december 9.30u tot 13.00u
Verlof van 1 januari tot en met 11 januari 2023

Prettige feesten!!!
Cadeaubon/geschenkmand

We stellen met
trots voor:

