
AMBACHTELIJKE VLEESWAREN VOOR Slagers en horeca



Achterham gerookt en ongerookt

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.

ITALIAANSE ACHTERHAM

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.

MAGERE BEENham

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 panini’s.

Peelham

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.

HONINGHam

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

BOURGONDISCHE BOL

Uit het spierstuk gesneden nootham. Zacht gepekeld en 
gegaard met kruiden en specerijen. Heerlijk voor buffetten en 
catering. Mooi formaat voor de feestdagen.
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BOTERHAMWORST

Licht gerookte boterhamworst met puur varkensvlees en 
rundvlees. Een goed snijdbare en lekker gekruide worst van 
100% vlees, zonder vulmiddel en vrij van allergenen.

LEVERKAAS

Een boterzachte leverworst zonder vetrand met meer dan 
40% lever. Heerlijk zacht en goed snijbaar. Een worst van 
100% vlees, zonder vulmiddel en vrij van allergenen.

BERLINER gerookt en ongerookt

Een boterzachte leverworst met een vleugje rook, zonder 
vetrand met meer dan 40% lever. Heerlijk zacht en goed 
snijdbaar. Een worst van 100% vlees, zonder vulmiddel en vrij 
van allergenen.

HAUSMACHER

Een grove leverworst met krachtige kruiden en specerijen. 
Deze worst bevat meer dan 40% lever. Een exclusieve 
leverworstsoort die zijn gelijke niet kent. Een worst van 100% 
vlees, zonder vulmiddel en vrij van allergenen.

Gebraden gehakt naturel, peper en ui-paprika

Gebraden gehakt gemaakt van doorregen Heyde Hoeve 
vlees en kinnebakspek. Zacht gekruid en op lage temperatuur 
gegaard.

PAIN DE STRASBOURG

Goudbruin gebakken deeg van puur varkensvlees en 
rundvlees. Goed snijdbaar en lekker gekruid. Een mooi 
vleeswaar van 100% vlees, zonder vulmiddel en vrij van 
allergenen.
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ROOKVLEES

Droog gezouten achtermuis. Minimaal 8 weken gerijpt. 
Doordat het rookvlees licht gezouten is proeft u de smaak 
van het rundvlees goed. Een mooie rooksmaak en goed 
snijdbaar.

BLACK ANGUS ROOKVLEES

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.

RAUWE HAM

Droog gezouten nootham van het spierstuk. Minimaal 8 
weken gerijpt. Mooie magere rauwe ham met een klein 
randje vet. Licht gerookt en goed snijdbaar. 

RAUWE HEYDEHAM

Rauwe plaatham gesneden van de platte bil met muis en 
peeseind. Minimaal 8 weken gerijpt. Droog gezouten en 
met een dun randje vet. Deze ham wordt licht gerookt en is 
goed snijdbaar.

ONTBIJTSPEK

Droog gezouten buik zonder been, knars en zwoerd. 
Minimaal 8 weken gerijpt en gedroogd. Goed snijdbaar en 
heerlijk gerookt.

BACON

Droog gezouten varkensfilet met rugspek. Minimaal 8 
weken gerijpt en gedroogd. Verfijnde rooksmaak en goed 
snijdbaar. Heerlijk als rauwe ham maar ook erg geschikt om 
te bakken.
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LARDO en GEROOKT VETSPEK

Droog gezouten Iberico rugspek met zwoerd. Minimaal 4 
maanden gerijpt. Uitermate geschikt om mee te larderen, 
maar ook geweldig op de tapasplank of als amuse.

Boerenmetworst naturel of chili-KNOFLOOK

Dit zacht gerookt en gedroogd metworstje is geweldig 
voor op de borrelplank. Afgevuld in natuurdarm en lekker 
gekruid.

BOLVETTE

Boerenmetworst bolletje dat zacht wordt gerookt en 
gedroogd. Voorzien van een heerlijke kruidenkorst. Een 
uitblinker voor bij de borrel of de brunch. Verkrijgbaar in 
diverse smaken.

FILET D’ARDENNE

Droog gezouten procureur. Minimaal 8 weken gerijpt met fijne 
specerijen en kruiden. Mooi dooregen vleeswaar met een uit-
geproken smaak. Licht gerookt en goed snijdbaar. Uitermate 
geschikt voor de tapasplank. 

Zuurkoolcasselerrib en zuurkoolspek

Gepekelde en gerookte varkensfilet of buikspek. 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.

Reuzel, kaantjes met of zonder vet

Gesmolten varkensvet uit vers verenvet. Heerlijk om in te 
bakken of te verwerken in stamppotten of stoofgerechten.
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zult

Traditionele Brabantse zult gemaakt van varkenskopvlees en 
bouillon. Deze bouillon wordt meer dan 12 uur getrokken van 
koppen met been, daardoor hoeft er geen extra bindmiddel 
aan de zult te worden toegevoegd. De zult wordt vervolgens 
heerlijk gekruid en aan stuk of afgevuld in bakjes geleverd. 

BALKENBRIJ DONKER en LICHT

Vers gekookte balkenbrij gemaakt met kopvlees, rugspek, 
bloed, bouillon en boekweitmeel. Deze balkenbrij is lekker 
gekruid en goed snijdbaar. De lichte brij wordt in tegen-
stelling tot de donkere bereid zonder bloed. Dit geeft de 
balkenbrij zijn kleur en karakteristieke smaak.

Bloedworst breed, smal en klein

Goed gevulde bakbloedworst met  bloed, kopvlees, rug-
spek en boekweitmeel. De bloedworst wordt afgevuld in 
brede of smalle potdicht darm. Deze traditioneel gekruide 
worst is mooi snijdbaar en lekker krokant te bakken.

ROOKWORST

Een traditioneel gerookte en gekookte Gelderse rookworst 
in natuurdarm. Deze worst is niet te grof gemalen en zacht 
gekruid. Een worst van 100% vlees, zonder vulmiddel en 
vrij van allergenen.

RUNDER ROOKWORST

Een traditioneel gerookte en gekookte Gelderse rookworst 
in natuurdarm. Gemaakt van mooi doorregen rundvlees en 
kinnebakspek. Deze worst bevat 85% rundvlees en 15% 
varkensvlees. Een worst van 100% vlees, zonder vulmiddel en 
vrij van allergenen.

KNAKWORST

Smaakvolle knakworst die nog echt “knakt”. Gemaakt van 
vers varkensvlees en zacht gerookt met beukenhout. 
Afgevuld in natuurdarm en lekker gekruid. Een worst van 
100% vlees, zonder vulmiddel en vrij van allergenen.



Grillworst naturel, chili en kaas

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

Voorgegaarde hamburger paal gemaakt van varkensvlees en 
kinnebakspek. Hoog op smaak met kruiden en specerijen. 
Ideaal voor de barbecue of in de grillpan.

Lekker gekruide barbecueworst van Heyde Hoeve vlees 
en kinnebakspek. Lekker voor op de barbecue of bij een 
stamppotbuffet.

HACHEESAUS 3 KG

Een goed gevulde kant en klare hacheesaus. Een mooie 
donkere saus met gekarameliseerde uien, kruiden en 
specerijen. Heerlijk als maaltijd component bij stoofvlees, 
braadworst, gehaktballen of varkenslapjes.

Licht pikante Indische satésaus. Deze saus is bewust niet 
te zoet gemaakt, zodat u de pinda’s goed kunt proeven. 
De saus is mooi glanzend en glad van structuur.

Barbecuesaus 265 ml, 535 ml en emmer 3 kg

Heerlijke barbecuesaus met uitgesproken rooksmaak. 
Fantastisch om spareribs mee te marineren of te “glazen”; 
maar ook als saus voor onder de pulled pork.
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SATÉESAUS 3 KG en 10 KG

Barbecueworst naturel en jalapeNño



AMBACHTELIJKE VLEESWAREN VOOR Slagers en horeca

Producent van ambachtelijke vleeswaren
voor slagers en horeca

Kerkstraat 30  •  5711 GW  Someren
t  0493 - 49 14 37  •  e  info@thomaskoppens.nl

www.thomaskoppens.nl

Neem contact op via telefoonnummer 0493 - 49 14 37
U kunt uw bestelling ook mailen naar: info@thomaskoppens.nl

BESTEL UW VLEESWAREN OF MAAK EEN AFSPRAAK:

PROEFLOKAAL - THOMAS KOPPENS

Wilt u met uw team kennis maken met onze worstmakerij? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een proeverij en 
presentatie in ons proeflokaal boven de slagerij.

U bent van harte welkom!

Thomas Koppens Vleeswaren


