AMBACHTELIJKE VLEESWAREN VOOR Slagers en horeca

Achterham gerookt - Artikel nr. 1917
Deze traditioneel gepekelde, gerookte en gekookte ham
wordt langzaam gegaard op een lage temperatuur. Deze
ham is zacht van smaak en wordt met de hand gewreven
en geknoopt.

Achterham ONgerookt - Artikel nr. 1946
Deze traditioneel gepekelde, gedroogde en gekookte ham
wordt langzaam gegaard op een lage temperatuur. Deze
ham is zacht van smaak en wordt met de hand gewreven
en geknoopt. Door het ongerookte karakter komt de smaak
van het Heyde Hoeve varken nog beter tot zijn recht.

Italiaanse achterham - Artikel nr. 1942
Deze traditioneel gepekelde, gedroogde en gekookte ham
wordt langzaam gegaard op een lage temperatuur. Deze
ham is vol van smaak en wordt met de hand gewreven en
geknoopt. Door het kruidenmengsel met zeezout en knoflook
heeft de ham een uitgesproken krachtige smaak.

Peelham - Artikel nr. 1918
Uit de dikke lende gesneden ham met een mooi randje vet.
Zacht gerookt en langzaam gegaard. Erg lekker op brood,
maar ook uitermate geschikt om te bakken of te serveren
als warme buffetham.

Heyde Ham - Artikel nr. 1947
Uit de platte bil gesneden ham met een dun laagje vet.
Zacht gerookt en op lage temperatuur gegaard. Ideaal
als beenham voor op brood, maar ook zeer geschikt voor
catering en buffetten.

Heyde Ham gegrild - Artikel nr. 1929
Uit de platte bil gesneden ham met een dun laagje vet. Langzaam op lage temperatuur gegaard, daarna afgebakken met
honing en specerijen. Zeer geschikt voor de broodjescorner,
catering of buffetten.

Thomas Koppens Vleeswaren - 2

Heyde Ham ongerookt - Artikel nr. 1928
Uit de platte bil gesneden ham met een dun laagje vet.
Langzaam op lage temperatuur gegaard en zeer geschikt
voor de catering en buffetten. Door het ongerookte karakter
komt de smaak van het Heyde Hoeve varken nog beter tot
zijn recht.

Schouderham - Artikel nr. 1915
Uit de dikke lende en spierstuk gesneden ham zonder vet.
Zacht gerookt en op lage temperatuur gegaard. Ideaal als
gekookte ham voor op brood, maar ook zeer geschikt voor
tosti’s en pannini’s.

Bourgondische bol - Artikel nr. 1912
Uit het spierstuk gesneden nootham. Zacht gepekeld en
gegaard met kruiden en specerijen. Heerlijk voor buffetten en
catering. Mooi formaat voor de feestdagen.

Honingham - Artikel nr. 1913
Uit de dikke lende en spierstuk gesneden ham met vet. Langzaam op lage temperatuur gegaard, daarna afgebakken met
honing en specerijen. Zeer geschikt voor de broodjescorner,
catering of buffetten.

Boterhamworst - Artikel nr. 1903

Licht gerookte boterhamworst met puur varkensvlees en
rundvlees. Een goed snijdbare en lekker gekruide worst.

Leverkaas - Artikel nr. 1904

Een boterzachte leverworst zonder vetrand met meer dan
40% lever. Heerlijk zacht maar toch snijdbaar.
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Berliner - Artikel nr. 1905
Een boterzachte leverworst met een vleugje rook, zonder
vetrand met meer dan 40% lever. Heerlijk zacht maar toch
snijdbaar.

Hausmacher - Artikel nr. 1937
Een grove en korrelige leverworst met krachtige kruiden en
specerijen. Deze worst bevat meer dan 40% lever.
Een exclusieve leverworstsoort die zijn gelijke niet kent.

Smeerleverworst - Artikel nr. 1921

Een mooie gladde leverworst met meer dan 40 % lever en
verse bouillon. Goed smeerbaar en zacht gekruid.

KNAKWORST - Artikel nr. 1920
Smaakvolle knakworst die nog echt “knakt”. Gemaakt van
vers varkensvlees en zacht gerookt met beukenhout.
Afgevuld in natuurdarm en lekker gekruid.

Rookworst - Artikel nr. 1908
Een traditioneel gerookte en gekookte rookworst in natuurdarm. Deze worst is niet te grof gemalen en zacht gekruid.

Runder rookworst - Artikel nr. 1945
Een traditioneel gerookte en gekookte rookworst in
natuurdarm. Gemaakt van mooi doorregen Black Angus
en Belgisch blauw. Deze worst is niet te grof gemalen en
zacht gekruid.
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Zult - Artikel nr. 1906/1907
Traditionele Brabantse zult gemaakt van varkenskopvlees en
bouillon. Deze bouillon wordt meer dan 12 uur getrokken van
koppen met been, waardoor er geen extra bindmiddel aan de
zult hoeft te worden toegevoegd. De zult wordt vervolgens
heerlijk gekruid en per stuk of afgevuld in bakjes geleverd.

Balkenbrij licht - Artikel nr. 1901
Vers gekookte balkenbrij gemaakt met kopvlees, rugspek,
bouillon en boekweitmeel. Deze balkenbrij is lekker gekruid
en goed snijdbaar.

Balkenbrij donker - Artikel nr. 1902
Vers gekookte balkenbrij gemaakt met kopvlees, rugspek,
bloed, bouillon en boekweitmeel. Deze balkenbrij is lekker
gekruid en goed snijdbaar. Door de aanwezigheid van bloed
heeft de balkenbrij een volle smaak en een mooie kleur.

Bloedworst - Art. nr. 1911 (Breed) 1932 (Smal)
Goed gevulde bakbloedworst met bloed, kopvlees, rugspek
en boekweitmeel. De bloedworst wordt afgevuld in brede of
smalle potdicht darm. Deze stevig gekruide worst is mooi
snijdbaar en lekker krokant te bakken.

Reuzel - Artikel nr. 1944
Gesmolten varkensvet uit vers verenvet. Heerlijk om in te
bakken of te verwerken in stamppotten of stoofgerechten.
Aan stuk of afgevuld in bakjes leverbaar.

Kaantjes met reuzel - Artikel nr. 1941
Krokant gebakken varkensspekjes met verse reuzel.
Heerlijk om warm of koud op stokbrood te smeren.
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Zuurkoolspek & Casselerrib - Art nr: 1909/1910
Gepekelde en gerookte buik of filet. Deze originele winterproducten worden niet gekookt. In lapjes of aan het stuk
worden deze op de ovenschotel of zuurkool gegaard.
Vol van smaak en lekker hartig.

Ontbijtspek - Artikel nr: 1919
Droog gezouten buik zonder been, knars en zwoerd.
Minimaal 4 weken gerijpt en lucht gedroogd. Goed snijdbaar en heerlijk gerookt.

Bacon - Artikel nr: 1923
Droog gezouten filet met vet. Minimaal 4 weken gerijpt en
gedroogd. Verfijnde rooksmaak en goed snijdbaar. Heerlijk
als rauwe ham maar ook erg geschikt om te bakken.

Rauwe ham - Artikel nr: 1926
Droog gezouten nootham met zwoerd. Mooie magere
rauwe ham met een klein randje vet. Licht gerookt en goed
snijdbaar.

Rauwe heydeham - Artikel nr: 1950
Rauwe ham gesneden van de platte bil met muis en peeseind.
Droog gezouten en met een dun randje vet. Deze ham wordt
licht gerookt en is goed snijdbaar.

Rookvlees - Artikel nr: 1914
Droog gezouten achtermuis. Minimaal 5 weken gerijpt en
gedroogd. Doordat het rookvlees licht gezouten wordt,
proeft u de smaak van het rundvlees nog goed. Een mooie
rooksmaak en goed snijdbaar.
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Black Angus Rookvlees - Artikel nr: 1938
Deze Black Angus procureur wordt droog gezouten en licht
gerookt. Een mooie volle rund smaak en heerlijk doorregen
met vet. Heerlijk voor op een tapasplank en uitstekend te
gebruiken als runder ontbijtspek of rauwe ham.

Gebraden gehakt - Artikel nr: 1948
Gebraden gehakt gemaakt van doorregen Heyde Hoeve
vlees en kinnebakspek. Zacht gekruid en op lage temperatuur
gegaard. Gebraden gehakt is verkrijgbaar in naturel, peper en ui.

Gebraden kipgehakt - Artikel nr: 1951

Langzaam gegaard kipgehakt van Sterkippen dijen. Vol van
smaak met weinig zout en kruiden.

Grillworst - Artikel nr: 1943
Grillworst, gemaakt van doorregen Heyde Hoeve vlees en
kinnebakspek. Neutraal gekruid met weinig zout en kruiden.
Heerlijk om af te grillen met een kruidenkorst of gewoon
naturel.

Grillschijven - Artikel nr: 1931
Voorgegaarde hamburger paal, gemaakt van Heyde Hoeve
vlees en kinnebakspek. Hoog op smaak met kruiden en
specerijen. Ideaal voor op de barbecue of in de grillpan.

Barbecueworst - Artikel nr: 1927
Lekker gekruide barbecueworst van Heyde Hoeve vlees
en kinnebakspek. Lekker voor op de barbecue of bij een
stamppotbuffet.
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Spareribs - Artikel nr. 1933
Gepekelde en gekookte platte rib zonder vet. Langzaam
gegaard op lage temperatuur. Door het lage zoutgehalte erg
geschikt om te marineren of te kruiden. Heerlijk om af te
grillen in de oven of lekker op de barbecue.

Spaakhammetjes - Artikel nr. 1922
Gepekelde en gekookte hiel zonder vet en zwoerd. Langzaam
gegaard op lage temperatuur. Door het lage zoutgehalte
erg geschikt om te marineren of te kruiden. Heerlijk om af te
grillen in de oven of lekker op de barbecue.

Gekookte rundertong - Artikel nr. 1949
Gepekelde en gekookte rundertong. Langzaam gegaard in
runderbouillon. De tong is ontdaan van het vel. Zowel warm
en koud bruikbaar. Goed snijdbaar en ideaal voor catering en
maaltijden. Zowel warm als koud te bereiden.

Speenvarken - Artikel nr. 1940
Gepekeld en voorgegaard speenvarken. Langzaam gegaard
en licht gerookt met beukenhout. Prachtig voor aan het spit
of op een buffetschaal. Een hoogtepunt voor een ambachtelijk
buffet!

uw keuze gemaakt?
Geef uw bestelling door via telefoonnummer 0493 - 49 14 37
Of mail uw bestelling naar: info@thomaskoppens.nl

Producent van ambachtelijke vleeswaren
voor slagers en horeca
Postelstraat 37B • 5711 EM Someren
t 0493 - 49 14 37 • e info@thomaskoppens.nl
www.thomaskoppens.nl

