
 

 KIP VERS 
  ......Kipfilet           € 9,98 p/kilo 
  ......Kipdijenvlees        € 9,98 p/kilo  
  ......Dubbele borststukken       € 5,98 p/kilo 
  ......Echte soepstukken borst of poot     € 5,98 p/kilo 
  ......Kipdrumsticks gekruid of ongekruid     € 5,98 p/kilo 
  ......Kippenbouten € 1,30 p/st       € 4,98 (4st.) 
  ......Hele kip 1000/1300gr. /gekruid/ongekr.     € 4,98 p/kilo 
  ......Kippenlever        € 3,98 p/kilo 
  ......Kipcordonbleus € 1,99 p/st       € 6,98 (4st.) 
  ......Kipfiletburgers € 1,60 p/st       € 5,98 (4st.) 
  ......Egyptische rolletjes € 1,60 p/st      € 5,98 (4st.) 
  ......Boerenburgers € 1,60 p/st       € 5,98 (4st.) 
  ......Houthakkersteaks € 1,60 p/st       € 5,98 (4st.) 
  ......XXL-honeypops € 1,60 p/st       € 5,98 (4st.) 
  ......Cajunburgers € 1,30 p/st       € 4,98 (4st.) 
  ......Nijverdalse hoekjes € 1,30 p/st      € 4,98 (4st.) 
  ......Gevulde kip in braadzak      € 10,98 p/st.    

       ROLLADES VERS 
  ......Kipfiletrollade        € 11,98 p/kilo 
  ......Gevulde kipfiletrollade      € 12,98 p/kilo 
  ......Kipdijenrollade        € 11,98 p/kilo 
  ......Kalkoendijenrollade       €  9,98  p/kilo 
  ......Kalkoenfiletrollade       € 12,98 p/kilo 
  ......Wildrollade        € 27,50 p/kilo    

       KALKOEN 
  ......Gevulde kalkoen in braadzak  
 ca 2,7 kilo, met bereiding           € 32,98 p/st. 
  ......Hele kalkoen 2,5 - 4 kilo      € 8,98 p/kilo 
  ......Kalkoendijen        € 7,98 p/kilo 
  ......Kalkoendrumsticks       € 5,98 p/kilo 
  ......Kalkoenfilet        € 10,98 p/kilo 
  ......Kalkoendijenlapjes       € 9,98 p/kilo   

   WILD 
  ......Hazenbouten        € 22,98 p/kilo 
  ......Hazenruggen ca. 400 gr. p/st.     € 19,99 p/500 gr. 
  ......Hazenrugfilet ca. 100 gr. p/st.         € 6,99 p/100 gr. 
  ......Hazenpeper kant en klaar      € 8,99 p/500 gr. 

  ......Hele haas         € 18,98 p/kilo 
  ......Wild konijn heel        € 15,98 p/kilo 

  ......Wild konijn bouten       € 2,99 p/100 gr. 

  ......Reepeper kant en klaar      € 9,99 p/500 gr. 

  ......Reeachterbout        € 29,98 p/kilo 

  ......Reerug         € 27,99 p/500 gr. 

  ......Fazant haan        € 13,99 p/st. 
  ......Fazantenfilet        € 3,50 p/100 gr. 
  ......Fazantbouten        € 1,25 p/100 gr. 
  ......Wilde eend         € 14,99 p/st. 
  ......Wilde eendfilet ca. 100 gr. p/st.           € 4,99 p/100 gr. 

......Wildpaté diverse soorten   € 1,99 p/100 gr. 

......Wild tournedos haas/hert/wildzwijn € 3,99 p/100 gr. 

......Gevogelte trio eend/parelhoen/kalkoen € 2,99 p/100 gr. 

......Tam konijn heel    € 11,98 p/kilo 

......Tamme konijnenbouten   € 11,98 p/kilo 

......Tamme eendenbouten   € 13,98 p/kilo 

......Filet de canard / canette 
  tamme eendenborstfilet   € 2,50 p/100 gr. 
......Pekingeend     € 9,98 p/kilo 
......Houtduif ca. 160 gr. p/st.  € 5,99 p/st. 
......Houtduiffilet    € 3,79 p/100 gr. 

......Kwartels     € 3,99 p/st. 

......Kwartels ontbeend    € 6,99 p/st. 

......Parelhoen     € 11,98 p/kilo 

......Parelhoenfilet    € 3,50 p/100 gr. 

......Parelhoenbouten    € 14,98 p/kilo 

......Wildzwijnrugfilet    € 4,99 p/100 gr. 

......Wildzwijndikvlees    € 2,75 p/100 gr. 
 
 

BIEFJES EN STOOFVLEES 
......Hertenbiefstuk    € 3,99 p/100 gr. 

......Reebiefstuk     € 6,99 p/100 gr. 

......Kangoeroebiefstuk   € 2,99 p/100 gr. 

......Wildzwijnbiefstuk    € 4,99 p/100 gr. 

......Struisvogelbiefstuk   € 3,99 p/100 gr. 

......Hertenstoofvlees    € 2,50 p/100 gr. 

......Wildzwijnstoofvlees   € 2,50 p/100 gr. 

......Hazenstoofvlees    € 2,50 p/100 gr. 

......Reestoofvlees    € 2,50 p/100 gr. 

......Kangoeroestoofvlees   € 2,50 p/100 gr. 

......Wildpoulet     € 2,75 p/100 gr. 
 
 

GEGRILD 
......Gegrilde haan € 3,- per halve  € 6,00 p/st. 

......Gegrilde vleugels    € 8,98 p/kilo 

......Gegrilde hotwings    € 8,98 p/kilo 

......Gegrilde drumsticks €0,75 p/st. € 6,98 p/10 st. 

......Gegrilde bouten €1,30 p/st.  € 4,98 p/4 st. 

......Gegrilde kipspareribs €1,25 p/st.  € 6,98 p/6 st. 

......Gegrilde spareribs pittig / zoet € 6,99 p/500 gr. 

......Gegrilde borrelpootjes     
 

10st €3,25     15st €4,75    20st €6,25    30 st € 9,00 
 

......Gegrilde kippeling   € 6,99 p/500 gr. 

......Gegrilde twentenaartjes  € 6,99 p/500 gr. 

......Knabbelspek    € 2,29 p/100 gr. 

......Cowboyvlees    € 2,29 p/100 gr. 

......Gerookte kipfilet    € 1,69 p/100 gr. 
 

U kunt uw bestelling ook telefonisch aan ons doorgeven, 
wij zijn bereikbaar op 0548-612771 

 

ROLLADES GEGRILD 
......Gegrilde kipfiletrollade     € 5,98 p/st. 

......Gegrilde kalkoenrollade    € 5,98 p/st. 

......Gegrilde mosterd-dille rollade   € 5,98 p/st. 

......Gegrilde twentsche rollade    € 5,98 p/st. 

......Gegrilde boerenborrelrollade     € 5,98 p/st. 

......Gegrilde smokeyrollade     € 5,98 p/st. 
 
 

SNACKS EN HAPJES 
......Lever met spek      € 4,50 (10 st.) 

......Gehaktrolletjes      € 4,50 (10 st.) 

......Kebabhapjes      € 4,50 (10 st.) 

......Shoarmaborrelschijfjes     € 4,50 (10 st.) 

......Grillstengels      € 4,50 (10 st.) 

......Balicocktailsaté      € 4,50 (10 st.) 

......Honeypops       € 4,50 (10 st.) 

......Javaanse balletjes     € 4,50 (10 st.) 

......Boerenbrok       € 4,50 (10 st.) 

......Yimboballetjes chilisaus     € 4,50 (10 st.) 

......Gehaktballetjes kip of varken     € 4,50 (10 st.) 

......Dipkips       € 4,50 (10 st.) 

......Kipfiletgrillworst gewoon of kaas   € 1,29 p/100 gr. 

......Piri piri grillworst      € 1,29 p/100 gr. 

......Hausmacher       € 2,98 p/st. 
 
 

GOURMET– EN FONDUE 
......p. Gourmet / Fondue 10 st. vlees p.p.  € 4,98 p.p. 
......p. Wildgourmet      € 12,98 p.p. 
 
 

DIVERSEN 
......Busje kip-, kalkoen-, of wildkruiden 
 ca. 160 gr per busje       € 3,25 p/st. 

......Zakje konijnkruiden      € 0,50 p/st. 

......Doosje kwarteleitjes (18 stuks)    € 3,98 p/st. 

 
In de winkel hebben wij een veelzijdig assortiment        

voor het bereiden van uw wild.  
  Zoals wild– en gevogeltefond, verschillende  

compôtes, een ruim assortiment aan kruiden en  
specerijen en diverse sauzen.  

En voor kip bent u bij ons altijd aan het juiste adres! 
 
 
Naam:          

Straatnaam:         

Tel.nummer:         

Ophaaldatum:        

    *  Druk– en/of zetfouten voorbehouden 



 

Eigengemaakte hazenpeper 

Kant en klaar  500 gr. € 8,99 
Wildstoofvlees  

Haas, hert, wildzwijn, ree en kangoeroe 

  100 gr. € 2,50 

Gevulde kalkoen in braadzak  
vulling: gehakt, ui, champignons,                              
 ananas en kalkoenham 

Per stuk € 32,98 
+ bereidingswijze 

Wildgourmet  
5 verschillende soorten wild met hazenpeper,  

gedecoreerd met kaneelstokjes, laurier,      
kwarteleitjes en jeneverbessen 

Per persoon € 12,98 

Gourmet– of fondue  
10 stukjes vlees per persoon 

3 soorten kipfilet, kipburgertje, kipschnitzeltje, rolladeschijfje, 
kipsatétje, kipvinkje, kipnugget en kipshoarma 

Per persoon € 4,98 

Partypan of au-bain marie 
Partypan 90 hapjes (6 soorten) € 35,98 

Kluifjespan 100 stuks  
vleugels/hotwings/borrelpootjes            

€ 29,98 

Wij verzorgen ook: 
Vleesschotels en  
diverse rollades in  
geschenkverpakking 

(Voor het door u gewenste bedrag) 

Leuk om te geven en om te krijgen! 

Hotpot 
Gevuld met satéstokjes in saus,  
gehaktballen met jus of satésaus 

 

vanaf € 34,98 

Rademaker’s Poeliersbedrijf 
Uw kip-, grill en wildspecialist 
Constantijnstraat 19, Nijverdal 

0548-612771 
www.poelierrademaker.nl 

Op deze folder/bestellijst vindt u ons assortiment. 
Natuurlijk past niet alles erop, dus kom gerust langs. 

Wij staan graag voor u klaar! 

Bij Rademaker koop ik vaker !!! 

Wij wensen u 
smullende   
feestdagen     
en een        

kiplekker 2018! 

Hapjes op een plank 
Keuze uit: hapjesplank standaard  

(4 voorverpakte schaaltjes) € 24,98*  
of hapjesplank luxe 

  € 26,98* 
* incl. €10,- borg voor het plankje 

Abraham en Sara’s 

Vanaf € 25,- 

Cadeaubonnen 
Voor elk gewenst bedrag! 

Diverse hapjesschalen 
Hapjesschalen Nijverdal 

Standaard - Royaal - Luxe  

40 stuks € 24,00 - € 28,00 - € 32,00 

Eigen hapjesschaal 

Standaard - 75 hapjes € 29,98 

Luxe - 50 hapjes + 2 rollades in plakjes € 34,98 

Kiphapjesschotel 

Onze eigen kiphapjes, vanaf 30 stuks  

         € 0,50 per hapje 

Kijk op www.poelierrademaker.nl    
(bij de vestiging Nijverdal) voor   
voorbeelden van de hapjesschalen 

Denkt u aan uw stempelkaart? 
Bij elke €10,- ontvangt       

u een stempel. 

Verse rollades, diverse soorten  
vanaf € 9,98 per kilo 


