
                        

Foie Gras de Canard, eigen import uit Frankrijk, juni 2020 

 

Voor wildernisvlees, bosvarkentjesvlees en natuurlijk de beste wijnen, check de lijst op www.wijnkoperijvandenhoogen.nl 

 

Waarde culi-vrienden, 
Hopelijk bereikt dit bericht jullie in goede gezondheid. Inmiddels is het nieuwe normaal min of meer ingedaald, maar deze 
coronarealiteit blijft natuurlijk bizar.  
 
‘Huiselijke gezelligheid’ 
Wij rekenen er voorzichtig op dat we met z’n allen nog een tijdje aan huis gebonden zullen blijven. Bovenstaand motto van de 
wijnkoperij geldt nu zelfs meer dan ooit. Uiteraard staan wij voor je klaar om het thuis gezellig te maken met de mooiste wijnen 
en heerlijkste delicatessen.  
 
Eendenproducten van Rabuat 
Daarom gaan wij weer bestellen in Frankrijk! Naast de bekende producten foie gras, magret en confits de canard zijn er nu ook 
saucijsjes en merguez-worstjes in het assortiment. Doen jullie weer mee? Geef alsjeblieft vóór 1 juni je bestelling door aan Jitske 
op jzitman@hotmail.com of per whatsapp 06-24 60 22 96. We verwachten rond 15 juni te kunnen uitleveren, uiteraard met 
inachtneming van alle coronavoorschriften. 
 
Voor nu blijf gezond, stay safe, stay home. Culinaire groet van ons beiden, Jacques & Jitske 
 
 

 
Een greep uit het assortiment. NIEUW saucijzen en merguez-worstjes, heerlijk op de BBQ!

 
Bestellijst  
 
Verse foie gras de canard – heel                ca 450gr           €32,50 
Verse foie gras de canard – half                 ca 225gr        €17,50 
Saucijzen                    NIEUW             6 stuks, ca 500gr            €  9,25 
Merguez-worstjes    NIEUW             6 stuks, ca 500gr         €  9,25 
Verse eendendij met poot                2 stuks, ca 700gr            €  9,50 
Verse eendenborst (magret)                     ca 500gr              €12,95 
Foie gras de canard gevulde vijgen             2 stuks             €  8,75 
Gerookte eendenborst, voorgesneden        150gr            €  8,50 
Confit de canard                                             2 stuks            €12,50 
Foie gras de canard geconserveerd         pot, 180gr           €26,95 
Terrine van eendenlever                           pot, 180gr            €  9,25 
Terrine van eendenpaté met Chablis      pot, 180gr        €  8,50 
 
 
De producten worden vers, gevacumeerd en gekoeld geleverd.  
In de vriezer tenminste een half jaar houdbaar. 

 

 

 

Op wijnreis door de 

Bourgogne in 2019 

bezochten we de 

eendenboerderij 

van Jérôme Rabuat 

(links). Zijn eenden, 

alléén mannetjes, 

groeien in alle 

vrijheid op. Deze 

biologische 

werkwijze past 

naadloos in het 

vlees-assortiment 

van Wijnkoperij Van 

den Hoogen én die 

kwaliteit proef je. 
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