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Biologisch wild bestaat niet; een wild dier bepaalt immers zelf wat en wanneer hij eet! Een dier in 
het wild kiest instinctmatig het juiste en beste voer. Het weet van nature wat goed voor hem is. 
Dát is de basis voor goed en lekker vlees. Belangrijk om te weten is dat in Nederland geen wild 

voor de jacht wordt uitgezet en niet wordt opgejaagd; 
een dier zonder stress geeft mals vlees met een pure smaak.

‘JE BENT WAT JE EET’

Het wildassortiment van Poeliersbedrijf Lelie
HERT
� Hertenrug zonder been
� Hertenrugfilet panklaar
� Hertenbout
� Hertenbout zonder been
� Hertenboutbiefstuk

AMSTERDAMS 
DAMHERT
� Hertenrug zonder been
� Hertenrugfilet panklaar
� Hertenbout
� Hertenbout zonder been
� Hertenboutbiefstuk
� Hertenschouder

WILDZWIJN
� Wildzwijnsrug
� Wildzwijnsrug 
 zonder been
� Wildzwijnsbout
� Wildzwijnsboutbiefstuk
� Wildzwijnsvlees

REE
� Reerug korte rib
� Reerug lange rib
� Reebout
� Reebout biefstuk
� Reevlees

HOLLANDSE HAAS
� Volle haas Hollands
� Volle hazenrug vers
� Volle hazenbout vers
� Volle hazenschouder
� Hazenboutvlees
� Hazenschouder vlees

WILD KONIJN (DV)
� Heel panklaar

FAZANT
� Fazantenhaan panklaar
� Fazantenhen panklaar
� Fazantenfilet met vel
� Fazantenbout

PATRIJS
� Patrijs rood panklaar
� Patrijzenfilet

WILDE GANS
� Wilde gans heel 
 panklaar
� Wilde ganzenfilet
� Wilde ganzenbout
� Gerookte wilde 
 ganzenfilet

HOUTDUIF
� Houtduivenfilet
� Houtduivenfilet met vel

WILDE EEND
� Wilde eend uit de jacht
� Wilde eend van 
 de kooiker
� Wilde eendenfilet 
 met vel
� Wilde eendenbout
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1.   Houtduif

2.   Wild Konijn

3.   Ree

4.   Wild Zwijn

5.   Wilde Eend

6.   Damhert

7.   Edelhert

8.   Haas

9.   Wilde Gans

10. Fazant

11. Patrijs

Wild
kalender
Wanneer is welk wild 
verkrijgbaar?
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DRONRYP
1, 2, 5, 8, 9

KROONDOMEIN
3, 4

SCHERMER/BEEMSTER
1, 2, 5, 8, 9

HAARLEMMERMEER
1, 2, 5, 8, 9

OCHTEN
1, 2, 3, 5, 8, 9

OUD ALBLAS
1, 2, 5, 8, 9

ROCKANJE
1, 2, 5, 8, 9

OOSTZAAN
1, 2, 5, 8, 9

AMSTERDAMSE
WATERLEIDINGDUINEN

6

HOENDERLOO
3, 4, 7

BREDA
1, 2, 5, 8, 9

REE
Kleinste hertensoort en bijna het hele 
jaar verkrijgbaar. Vlees van het ree 
kenmerkt zich door de lichtrode kleur. 
Het heeft een fijne structuur en is 
door zijn malsheid enorm populair 
onder wildliefhebbers.
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HOUTDUIF
Worden vooral zomers geschoten als 
de tarwe nog op het land staat. Het 
vlees is donkerrood van kleur, compact, 
mals en heeft een uitgesproken smaak. 
Is het lekkerst wanneer hij op het 
karkas gebraden wordt.

1

WILD KONIJN
Wordt gedurende het hele jaar 
bejaagd. Het vlees heeft een 
uitgesproken, volle wildsmaak en 
is enigszins droog. Bereid konijn 
bijvoorbeeld op de klassieke 
Limburgse manier: ‘in het zuur’.
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WILD ZWIJN
Ons wild zwijn heeft dit jaar een 
mooie vetlaag, dat komt doordat we 
een zachte winter hebben gekend, 
waarin de bomen en planten meer 
vrucht dragen dan gemiddeld. Het 
vlees is lichtroze van kleur en heeft 
een grovere structuur.

4

WILDE EEND
Wordt vooral geschoten bij 
zonsopgang en zonsondergang. Het 
vlees is rood tot donkerrood, heeft 
een krachtige, delicate smaak en is 
door de vele beweging mager en 
goed doorbloed.

5

DAMHERT
Lokaal wild exclusief uit de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Het 
vlees van het damhert is mooi lichtrood 
van kleur en fijn van structuur. De 
smaak is zeer verfijnd en iets minder 
sterk dan die van edelhert.

6

EDELHERT
Weinig natuurlijke vijanden maken dat 
de Veluwe een zeer goed biotoop is 
voor edelherten. De populatie heeft een 
rijke historie op de Veluwe, waardoor 
dit dier mooi vlees voortbrengt.

7

WILDE GANS
De stevige wildsmaak van de wilde 
gans is geliefd bij de fijnproever. De 
filets zijn zeer geschikt om te roken, 
de bouten kunnen als confit dienen.

9

HAAS
Vers uit Nederland. Haas heeft een 
volle wildsmaak en het vlees is 
donkerrood van kleur. Volle haas is 
in de huid minimaal 3 kilo zwaar.

8

De plaatsen die aangegeven zijn op de kaart zijn verzamelplaatsen; hier brengen de jagers hun wild naartoe. Vervolgens wordt het in speciaal voor wild 
ingerichte wagens getransporteerd naar Amsterdam. Hier wordt het verwerkt tot een mooi eindproduct. De plaatsen waar het klein wild 
vandaan komt, zijn veelal gebieden die weinig bosrijk zijn. Daarentegen komt het grofwild wel uit bosrijke gebieden, zoals de Veluwe.

Herkomst wild Poeliersbedrijf Lelie
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Het ultieme scharrelvlees

Wild is het ultieme stuk scharrelvlees: puur en schoon, zoals de natuur het bedoeld 

heeft. Wild eten past in deze tijd, het voldoet aan de grote vraag naar biologisch 

verantwoord voedsel. En het mag dan traditioneel vooral in het najaar worden 

gegeten. 

Het meeste wild dat wij verkopen komt uit Frankrijk en Engeland. Uit grote 

natuurgebieden waar de herten, fazanten, patrijzen en ander wild vrij rondlopen en 

hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Daarnaast hebben we, zij het op kleine schaal, 

ook schitterend wild van eigen bodem. Denkt u aan wild zwijn, hert en ree van de Veluwe, 

of wilde eend, fazant, duif en patrijs. 

Voor informatie en inspiratie over de bereiding van wildproducten kijk op de website 

van onze branchevereniging:  www.wildplaza.com.

Kip mag dan geen wild zijn, ook onze kipproducten zijn van de hoogste kwaliteit. 

Bovendien staat ook voor deze productgroep het dierenwelzijn bij ons voorop. Kijkt 

u in onze folder ‘De Blije Ilperkip’ om te zien hoe wij met scharrelvlees werken. Een 

bewuste keuze die beter is voor de kip, maar ook voor de kwaliteit en bij uitstek 

natuurlijk voor de smaak van het vlees.

Ook hierbij bieden wij u keuze uit een breed scala aan producten. Naast de Blije 

Ilperkip kunt u denken aan de Kemper scharrelkip, de biologische Kemper landhoen 

of ons Franse gevogelte. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor gebraden en 

gerookte kipproducten, malse kipsaté en -shaslik enzovoort.

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze graag: 

u kunt ons bellen op 020-482 65 35 of stel uw vragen via onze website roblelie.nl

Eet u smakelijk!

Rob en Mabelle
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Haas diepvries
172 Hazenrug gevliesd, Louisa 500-600 gram, op schaal 

173 Hazenbout, Louisa per stuk, op schaal 

170 Hazenboutvlees, 2 kilo vacuüm verpakt, Louisa  

174 Hazenrugfilet, Louisa per stuk verpakt 

207 Haas gevild  

Ook leverbaar in vers Hollands, informeer naar de dagprijzen

Konijn
Wild

527 Wild konijn panklaar met kop  

231 Wild konijnrugfilet 

Tam
235 Tam konijn achterbout, 275-325 gram 

236 Tam konijn, vers 

238 Tam konijnenrugfilet 

Hert vers
260 Hertenfrenched racks, 10 rib, Nieuw Zeeland 

261 Hertenbout, 4 techn.delen, gevliesd, Nieuw Zeeland  

265 Hertenrugfilet, gevliesd, Nieuw Zeeland 

266 Hertenhaasjes, per 2 stuks verpakt, Nieuw Zeeland 

294 Herten bovenbil 

283 Herten poulet, per kg verpakt 

Hert uit de EU is ook beschikbaar informeer naar de prijzen en mogelijkheden
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Hertenbiefstuk 
Geportioneerd (vers)

531 Hertenbiefstuk 150 gram  

532 Hertenbiefstuk 200 gram (gesneden van de bovenbil) 

665 Hertenbiefstuk, geportioneerd gewicht naar keuze 

Damhert Amsterdamse Waterleidingduinen

815 Damhertenrug 

816 Damhertenrugfilet panklaar 

817 Damherten bout 

818 Damherten biefstuk 

819 Damherten poulet 

820 Damherten dikke bil 

beschikbaarheid in overleg

Ree vers
244 Reerug, diverse gewichten 

255 Reebiefstuk, 80-100 gram 

250 Reerugfilet zonder been 

245 Reebouten, diverse gewichten 

246 Reebout zonder been 

282 Ree poulet, per kg verpakt 
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Zwijn vers
304 Zwijnsrug 

305 Zwijnsbout met been 

596 Zwijnsrollade 

307 Wild zwijn poulet 

308 Zwijnsrugfilet gevliesd 

Zwijnsbiefstuk 
Geportioneerd (vers)

312 Zwijnsbiefstuk, 150 gram 

317 zwijnbiefstuk, diverse gewichten 

Patrijs
180 patrijs roodpoot wild, panklaar 

Fazant
344 Fazantbout gepeesd met vel, per 5 stukS vacuüm verpakt 

204 Fazant haan, panklaar 

203 Fazant hen, panklaar 

350 Fazantfilet met vel, per stuk verpakt 
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Tamme Eend Hollands en Frans
471 tamme eend, veluwe  

386 Tamme eend, Frankrijk  

125 Pekingeend, panklaar 1500-2500 gram, diepvries 

457 veluwse eendenborstfilet, 180-200 gram per 2 verpakt 

123 Filet de Canard, per 2 stuks vacuüm 

122 Filet de Canette, per 2 stuks vacuüm 

124 Eendenlever, gemest, Hongarije 

 126 Eendenlever, gemest, frankrijk 

709 CANETTE bouten                  

673 Eendenbout gekonfijt, per stuk verpakt 

646 Eendenbout gekonfijt, glazen pot (per 6 stuks leverbaar) 

626 Eendenvet blik 1 liter 

814 Eendenvet, in glazen pot 500 gram 

Wilde Eend
331 Wilde eend, panklaar 

332 Kooieend, panklaar 

333 WILDE-EENDFILET met vel, per stuk verpakt 

Duif
202 Wilde duif panklaar, vers 

213 Wilde duif filet, vers 

Wild uit Afrika & Australië
op aanvraag, 3 dagen levertijd
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Gans
Wild

208 Wilde gans panklaar 

Tam
489 Tamme gans, diepvries, polen+/- 3-4 kilo 

491 Tamme gans, vers, Frankrijk vanaf 2 kg 

495 Ganzenfilet 

493 Ganzenvet, in blikken van 1 liter 

494 Ganzenvet, in blikken van 5 liter  

703 Ganzenvet, in glazen pot 315 gram 

496 Tamme ganzenlever, Hongarije 

Coquelet vers
279 Coquelets, Savel 1 400-450 gram 

281 Coquelets, Savel 2 450-500 gram 

Kalkoen 
Frankrijk / Polen

48 Kalkoenvleugels, bulk 

546 Kalkoendijenvlees 

34 Kalkoenfilet, hen, polen 

35 Kalkoenfilet, haan, polen 

44 Kalkoendrumsticks 

45 Kalkoenrollade 

47 Kalkoenbouten zonder rug  

36 Kalkoen dijen  

Verse kalkoen rond 20 november leverbaar
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Parelhoen Frans
465 Parelhoen, Savel naakt 

466 Parelhoen, Savel film 

467 Parelhoenfilet, Savel zonder vel 

468 Parelhoenfilet, Savel met vel 

469 Parelhoenfilet, Savel 1e lid met vel 

Kwartel
121 Kwarteleieren 5x18 Stuks 

473 Kwartel, 180-200 gram, panklaar La Vallee 

474 Kwartel, 200-220 gram, panklaar La Vallee 

475 Kwartel, 220+ panklaar La Vallee 

480 Kwartelfilet met vel 

479 Kwartel geheel ontbeend 

470 Kwartelpootjes 

Gerookte artikelen 
Wild

438 Gerookte fazantfilet, Trofee 

440 Gerookte hazenrugfilet, Trofee 

441 Gerookte hertenham, Trofee 

442 Gerookte hertenrollade, Trofee 

594 Gerookte zwijnsham, Trofee 

443 Gerookte zwijnsrollade, Trofee 
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 Gerookte artikelen 
Tam

216 Gerookte kwartels 

59 Gerookte TAMME-EENDFILET 

450 Gerookte parelhoenfilet 

449 Gerookte TAMME-EENDROLLADE 

Specialiteiten 
Trofee

401 Hazenpeper, Trofee 500 gram 

404 Hertengoulash, Trofee 500 gram 

Poeliersspecialiteiten 
Trofee

214 Biefstuk trio, haas, hert, wild zwijn, 2,6 kg per doos leverbaar 

327 wild poulet gemengd 

129 Wild botten 
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Carpaccio
601 herten CARPACCIO 

603 tamme eenden CARPACCIO 

levertijd 3 dagen

Paté mousse
367 Kalkoen paté  

368 Gevogeltepaté 

369 Haaspaté 

370 Wild-konijnpaté 

219 Reepaté 

371 Wild-zwijnpaté 

372 Lamspaté 

375 Wilde-eendpaté 

220 Fazantpaté 

387 Parelhoenpaté 

221 Patrijspaté 

373 Kwartelpaté 

378 Kwartelmousse 

379 Fazantmousse 

380 Bosduifmousse 

389 EEND-leverpaté 2 x 40 gram 

218 WILDE-EENDMOUSSE 

671 rillette van eend 

bovenstaand gaat per staaf van 1 kg
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Algemene Voorwaarden
Poeliersbedrijf Rob Lelie BV, jarmuiden17, 1046 ac amsterdam, Kvknr: 34117377

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de verkoper “Rob Lelie 
B.V.” hierna Lelie te noemen, en een koper diegene die met de verkoper een overeenkomst sluit dan wel een 
overeenkomst heeft gesloten waarop Lelie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover 
van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

2. OFFERTES / AANBIEDINGEN
De door Lelie gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende zeven (7) dagen, tenzij anders 
aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. LEVERING
Lelie is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst voor levering zekerheid voor betaling te 
verlangen, tenzij anders overeengekomen. Vanaf moment van levering is het risico voor de geleverde 
zaken voor de koper, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

4. LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
niet tijdige levering dient de koper Lelie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien geen bepaalde 
levertijd is overeengekomen is koper verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij 
koper worden bezorgd dan wel op het moment dat deze aan koper ter beschikking worden gesteld.

5. GARANTIE
Lelie garandeert uitsluitend voor de door haar geleverde toebereide producten de houdbaarheid tot de 
houdbaarheidsdatum en slechts indien en voor zover door haar op het product een houdbaarheidsdatum 
is vermeld. Deze garantie komt te vervallen zodra het toebereide product niet in overeenstemming met 
de eisen van de RVV en/of Warenwet. Danwel op de door Lelie voorgeschreven wijze wordt bewaard of 
behandeld.

6. GEBREKEN / KLACHTENTERMIJN
1.De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk is, te (laten) 
onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het 
bijzonder:
- of de juiste zaken zijn afgeleverd
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken de 
gebruikelijke handelsnormen;
2.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen een dag u na de 
aflevering telefonisch of mondeling aan Lelie te melden, en in elk geval schriftelijk te bevestigen.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper telefonisch of mondeling te melden aan Lelie binnen een dag na 
ontdekking, doch uiterlijk:
De telefonische of mondelinge melding dient binnen drie dagen schriftelijk te worden bevestigd.

7. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID
Lelie is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk
1.  Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geld uitsluitend de aansprakelijkheid als 

geregeld in artikel 5 (garantie) van deze voorwaarden
2.  Lelie is aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lelie of haar 

leidinggevende ondergeschikten.
3.  Overigens is de aansprakelijkheid van Lelie beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane 

uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
4.  Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uikering overgaat is de 

aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de schadeveroorzakende zaak (product)
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8.  OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en 
die Lelie niet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven 
dan die van Lelie, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Lelie. Een algemeen gebrek aan 
benodigde grondstoffen , plotselinge schaarste in de markt en ander voor het tot stand brengen van de 
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers 
of andere derden waarvan Lelie afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

Lelie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert intreedt nadat Lelie haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lelie opgeschort. Indien de periode 
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat.

Indien Lelie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof 
het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen 
zelfstandige waarde heeft.

9. PRIJSVERHOGING
Indien Lelie met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is Lelie niettemin gerechtigd tot verhoging 
van de prijs. Lelie mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst 
in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de 
overeenkomst te ontbinden.

10. EIGENDOMSBEHOUD
De door Lelie geleverde zaken blijven eigendom van Lelie totdat de koper alle navolgende verplichtingen 
uit alle met Lelie gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
- de tegenprestatie met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
- eventuele vorderingen wegens niet –nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
Door Lelie afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in 
het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd 
de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
  

11. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum indien anders is overeengekomen.
- door middel van wettig betaalmiddel aan Lelie
-  door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een bankrekening te name van 

Poeliersbedrijf Rob Lelie B.V. te Den Ilp
- door middel van een afgegeven incasso.
2.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen 

van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.  Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening tenzij er schriftelijk anders is 

overeengekomen.

12. STATIEGELD
Lelie is gerechtigd voor haar meer malige verpakking; zoals kratten en bakken een redelijk bedrag 
aan statiegeld in rekening te brengen. Lelie blijft eigenaar/beheerder van deze emballage. De koper is 
verplicht duurzame emballage leeg, schoon en in onbeschadigde staat aan Lelie ter retournering aan te 
bieden. Bij niet nakoming van de verplichting zullen kosten in rekening worden gebracht.

13. GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alles geschillen worden beslecht door de 
“burgerlijke rechter” te Amsterdam, dan wel door de burgerlijke rechter te Haarlem, zulks ter keuze 
van de vennootschap, dan wel door de volgens de wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van verkoper.



Lelie Poeliersbedrijf

BEZOEKADRES

Jarmuiden 17

1046 AC Amsterdam

T 020 482 65 35
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Open ma t/m vr

05.00 tot 08:30 uur

09.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 14.00 uur


