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KLEIN WILD

wilde eend panklaar (colvert)
schaal 1st | 51.104.32

wilde eendenbouten
± 10 stuks | ± 1kg | 51.100.35

karkas van eend
per stuk | op bestelling | 51.100.57

wilde eendenfilet met vel
10 stuks | ± 1,400kg | 51.100.19

EEND
Het vlees van de wilde eend is Het vlees van de wilde eend is 
veel vaster en donkerder (rood tot veel vaster en donkerder (rood tot 
donkerrood) van kleur dan dat van donkerrood) van kleur dan dat van 
de tamme eend. Ook de smaak de tamme eend. Ook de smaak 
is beduidend sterker, kruidiger en is beduidend sterker, kruidiger en 
heeft een lager vetpercentage.heeft een lager vetpercentage.

wilde eend supreme
10 stuks | ± 1kg | 51.100.38

vanaf 15 augustus

beschikbaar
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KLEIN WILD

bosduif - panklaar
schaal 2st | 51.100.04

bosduiffilets met vel
12 stuks | ± 0,800kg | 51.101.51

half wilde grijze patrijs - panklaar
schaal 2st | 51.100.17

roodpootpatrijs - panklaar
schaal 2st | 51.102.26

DUIF
De bosduif, of houtduif, is de groot-De bosduif, of houtduif, is de groot-
ste duivensoort van West-Europa. ste duivensoort van West-Europa. 
Hij voedt zich met zaden, kruiden, Hij voedt zich met zaden, kruiden, 
eikels en landbouwgewassen. Het eikels en landbouwgewassen. Het 
vlees is mals en heeft een typeren-vlees is mals en heeft een typeren-
de wildsmaak die u aangenaam de wildsmaak die u aangenaam 
zal verrassen.zal verrassen.

PATRIJS
Het vlees van de patrijs is fijn, Het vlees van de patrijs is fijn, 
maar snel droog. Larderen wordt maar snel droog. Larderen wordt 
aanbevolen, zodat het vlees niet aanbevolen, zodat het vlees niet 
uitdroogt.uitdroogt.

vanaf 15 september

beschikbaar

patrijsfilet dubbel
6 stuks | ± 1,100kg | 51.100.25
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KLEIN WILD

fazanthaan panklaar
schaal 1st | 51.102.76

fazant supreme met vel +/- 6 stuks 
± 1kg | 51.100.37

fazanthen panklaar
schaal 1st | 51.100.02

fazant dijfilet zonder vel
± 1kg | 51.100.47

fazantfilet met vel +/- 6 stuks                                       
± 1kg | 51.102.34

FAZANT
In het culinaire wildseizoen mag In het culinaire wildseizoen mag 
fazant niet ontbreken op de kaart. fazant niet ontbreken op de kaart. 
Een toegankelijke smaak maakt Een toegankelijke smaak maakt 
fazant bij uitstek geschikt om aan te fazant bij uitstek geschikt om aan te 
prijzen bij gasten die wat huiverig prijzen bij gasten die wat huiverig 
zijn voor de typische wildsmaak.zijn voor de typische wildsmaak.

vanaf 15 oktober

beschikbaar
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KLEIN WILD

hazenrug vers
pak 1st  | ± 0,800kg | 51.102.42 hazenrugfilet gevliesd

8st | ± 0,120kg/st | 36.901.43

hazenrug individueel - verpakt
doos 7st | ± 0,700kg/st | 36.901.87

hazenrugfilet
zak 1kg | porties > 6cm | 36.901.77

hazenrugfilet - individueel verpakt
doos 7kg | ± 0,160kg/stuk | 36.901.88

hazenbil
schaal 4st | 51.100.08

hazenrugfilet
± 1,150kg | 51.102.50

ragoutvlees van haas
± 1,200kg | 51.100.41

HAAS
Een heerlijke hazenrugfilet laat met Een heerlijke hazenrugfilet laat met 
zijn uitgesproken wildsmaak het zijn uitgesproken wildsmaak het 
hart van iedere vlees- en wildlief-hart van iedere vlees- en wildlief-
hebber sneller kloppen.hebber sneller kloppen.

vanaf 15 oktober

beschikbaar
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GROF WILD

everzwijn edel-ragout
 ± 2,500kg | 51.104.08

jong everzwijn steaks uit filet
 5 stuks | ± 1kg | 51.100.24

filet van jong everzwijn
± 0,900kg | 51.103.25

EVERZWIJN
Vlees van everzwijn is stevig, uitge-Vlees van everzwijn is stevig, uitge-
sproken en mager. Dat komt omdat sproken en mager. Dat komt omdat 
ze alles wat hun pad kruist – wor-ze alles wat hun pad kruist – wor-
tels, vruchten, kikkers, knaagdieren tels, vruchten, kikkers, knaagdieren 
en wormen – opeten. Op appels, en wormen – opeten. Op appels, 
bessen en noten zijn ze het meest bessen en noten zijn ze het meest 
verzot. Daardoor smaak je soms verzot. Daardoor smaak je soms 
nog een notig of fruitig aroma in nog een notig of fruitig aroma in 
het vlees.het vlees.

vanaf 15 oktober

beschikbaar

everzwijnfilet/striploin
± 1,200kg | 36.901.42

everzwijn edel-ragout
 ± 2,500kg | 36.901.41
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GROF WILD

hert edel-ragout
 ± 2,500kg | 51.110.00

hert edel-ragout
 ± 2,500kg | 36.901.40

Europese hertenhaas/filet pur
± 1,500 kg | 51.100.44

hertenfilet/striploin
± 1,800 - 2,500kg | 36.900.43

Europese hertenfilet/striploin
± 2,500kg | 51.100.39

hertenbout steaks 6 stuks
± 1,320kg | 51.100.10

hertenkalf filet
± 1,250kg | 51.100.54

hertenkalf edel-ragout
± 2,500kg | 51.100.53

Europese hertenkalf filet/striploin
± 1,200kg | 51.100.45

TORRO NERO
hert carpaccio
doos 10st | 36.901.44

vanaf 1 oktober

beschikbaar
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wildbeenderen 
 ± 9kg | 36.900.81

Nieuw-Zeeland hertenfilet/striploin
 ± 1,800kg | 51.102.84

HERT
Het prachtige donkerrode, malse Het prachtige donkerrode, malse 
en vetarme vlees van het edelhert en vetarme vlees van het edelhert 
is simpelweg mals, doch krachtig, is simpelweg mals, doch krachtig, 
delicaat van smaak en geschikt delicaat van smaak en geschikt 
voor eindeloos veel gerechten. voor eindeloos veel gerechten. 
Daarnaast is het vlees van herten Daarnaast is het vlees van herten 
ook nog eens een bron van ver-ook nog eens een bron van ver-
schillende essentiële vitamines en schillende essentiële vitamines en 
mineralen!mineralen!

REE

De ree is een echte fijnproever, gek De ree is een echte fijnproever, gek 
op blaadjes, scheuten, kruiden, op blaadjes, scheuten, kruiden, 
grassen, noten, bramen en bessen, grassen, noten, bramen en bessen, 
waardoor het vlees zijn unieke waardoor het vlees zijn unieke 
smaak krijgt. smaak krijgt. 

Nieuw Zeelandse hertenhaas 
- filet pur - tenderloin            
 ± 1kg | 51.100.86

Nieuw-Zeeland hertenbout 
4 technische delen
± 1kg | 51.100.55
• heup 
• platte bil
• spierstuk
• bovenbil

Nieuw-Zeeland hertenkroon 
frenched rack
± 1,500kg | 51.100.78
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GROF WILD

hindesteak uit filet
5 stuks | ±180gr/st | 51.100.52

Petit manou
fles 75cl | 08.001.18

 merlot, cabernet sauvignon, petit verdot
Streek: Médoc, Bordeaux, Frankrijk
Vinificatie: de wijn fermenteert eerst in beton, nadien op nieuw 
hout (70%) & amphora (30%).

Moderne Médoc zoals u hem niet verwacht. Mooie cassis & donker 
fruit in de neus, pruimen & kersen met zweem van zoethout 
&specerijen. Bijzonder vlezige & sappige Bordeaux, met mooi 
geïntegreerde zuurtjes, sappige tannines & licht rokerig in de finale.

Food pairing:Food pairing: De sappige tannines gaan wondermooi met de wat 
robuuste structuur van eend. Wij serveren deze wijn graag bij wilde 
eend in portsaus.

Durio ‘Pesasco’ barbera d’Asti’
fles 75cl | 08.500.25

 barbera
Streek: Piëmont, Italië

Potente Piemontese wijn op basis van barbera. In de neus een 
intense wijn met overvloed aan pruimen & bramen gevolgd door 
ceder, zoethout en vanille.

Food pairing:Food pairing: gebraisseerde fazant met zacht roomsausje en 
gesnipperde truffel.

Weingut Bauer-Pöltl ‘Vom Lehm’
fles 75cl | 08.900.81

 Blaufränkisch
Streek: Mitburgenland, Oostenrijk

Delicate wijn uit Oostenrijk. Wordt opgevoed en gerijpt op grote 
foeders. Boeket van wilde hibiscus, zwarte bramen, kersen, 
chocolade en peper, verfijnd glas wijn. Mooie opbouw van primair 
fruit, subtiele houttoets en delicate kruidige toets. Verfrist door fijne 
zuurtjes en mooi geïntegreerde, fijne tannines.

Food pairing:Food pairing: gelakte duif met cantarelles, zalfje van aardpeer en 
natuurlijke jus.

Château pas Saint Georges
fles 75cl | 08.000.46

 cabarnet sauvignong, merlot, cabernet franc
Streek: Bordeaux, Frankrijk

Een rijk glas wijn uit Saint-Georges Emilion, naar de hand van 
Dubordieu. In de neus vind je pruimen, cassis en cederhout. Een vol 
pallet met bessen, kruiden en een lichte houttoets. Fijne tannines 
en matige zuurtjes.

Food pairing:Food pairing: Stevig haarwild zoals hertekalf en wildstoofpotjes.

Bodegas heredat de aduna - crianza Rioja
fles 75cl | 08.900.69

 Tempranillo
Streek: Rioja, Spanje

Rijke wijn, crianzastijl uit Spanje. Kruidige tempranillo, rode & zwarte bessen.
Pruimen, tabak, peper & cederhout. Sappige aanzet, rijpe tannines.

Food pairing:Food pairing: gegrild haarwild, gerookte eendfilet op de Greenegg.

Château Jean Faux bordeaux supérieur ‘Radegonde’
fles 75cl | 08.001.23

 merlot, cabernet sauvignon
Streek: Bordeaux, Frankrijk

Complexe wijn uit Bordeaux, biodynamische productie van topkwaliteit! 
In de neus delicate cassisbes, bramen, blauwe pruimen met daarna een lichte 
rokerige toets, gebladerte, cederhout en zwarte peper.

In het pallet rijke wijn, primair fruit in de eerste fase, gevolgd door secundaire 
en tertiare tonen. De mooie concentratie, matige zuurtjes & fijne tanninestruc-
tuur zijn ideaal voor stevige (wild)gerechten.

Food pairing:Food pairing: stevig haarwild zoals hertekalf grand verneur en  
wildstoofpotje van ree.

Domaine de la Coume - Camin de Lumet Rouge
fles 75cl | 08.000.00

 grenache, merlot, malbec
Streek: Limoux, Frankrijk

Leuke ontdekking uit Limoux; ontmoeting tussen Atlantique & Bordeaux met 
beide invloeden en dat zien we ook aan de druifselectie. 
In het boeket weelderige aroma’s van kersen, bramen & garrigues.  
In de mond zachte mediterraanse wijn met mooie concentratie & mooi 
versmolten tannines.

Food pairing:Food pairing: stukje haarwild, ree met stevige wildjus en wilde zwammen.

Domaine vaillant – l’ancrie
fles 75cl | 08.400.31

 Cabernet franc
Streek: Anjou-Village, Loire, Frankrijk

Cabernet franc zoals we hem graag hebben. In de neus 
wilde kersen, kreupelhout, varen. Fijne structuur in 
de mond. Puur en intense aanzet, mooie fruitigheid, 
fruitige tannine. Mooie finale met enige complexiteit. 
Lage sulfietgehaltes  

Food pairing:Food pairing: Past perfect bij bijvoorbeeld wilde eend 
met honing en tijm.

ree filet/striploin
± 500gr | 51.100.43

ree edel-ragout
± 2,500kg | 51.100.42

Ook verkrijgbaar 
in magnum
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peertjes in rode wijn
schaal 8st | 58.900.32

voorgegaarde appel
zak 12st | 58.900.31

patat topinambour 
59.017.00

appel cox/klein 
58.004.01

champignons pied de 
mouton/stekelzwam

59.306.00

witloof mini
59.603.00

biet geel/mini
schaal 400gr | 59.400.72

hele rode stoofperen
blik 3L | 22.255.05

mini wortelen wit
pak 400gr | 59.711.01

patat zoete bataat rood
59.005.00

champignons girollen
59.309.00

verse vijgen
58.122.00

rapen mini
schaal 400gr | 59.439.00

geschilde appelen
15-20stuks | blik 3L | 22.200.22

champignons 
cantharel/grijs

59.305.00

wortel mini rood
schaal 400gr | 59.700.05

pastinaak
59.406.00

appel ster 
58.005.00

champignons cantharel/
geel/hanekam

59.303.00

viooltjes tricolor
schaal 30st | 58.100.63

biet chioggia/mini
schaal 400gr | 59.400.73

hele baby peren 
blik 3L | 22.290.47

mini wortelen geel
pak 400gr | 59.711.02

peer wildeman
58.006.00

champignons trompet/
hoorn des overvloed 

59.304.00

airelles (veenbes)
schaal 340gr | 58.113.80

wortel mini
per bussel | 59.700.04

champignons gesneden 
cepes eekhorentjesbrood 

59.312.00

mini wortelen paars
pak 400gr | 59.711.00

groenten en fruit
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diepvries
champignons woudmengeling - nobel 
zak 1kg | 36.350.50

champignons mengeling - terroir 
zak 1kg | 36.350.51

morilles 3/5  
zak 1kg | 36.350.53

assortiment mini champignons 
zak 1kg | 36.350.13

cepes geheel 4/6cm  
zak 1kg | 36.350.10

cantharellen middel 
zak 1kg | 36.350.52

cepes gesneden keukenklaar 
zak 1kg | 36.350.54

champignonmengeling gastro 
zak 1kg | 36.350.55

bereid
bereide veenbessen 
blik 2900gr | 24.700.84

veenbessen bereid 
pot 1kg | 34.014.18

veenbessen konfijt 
bokaal 760gr | 24.711.81

veenbessen konfijt 
emmer 2500gr | 24.701.09

wilde veenbessen bereid 
bak 1300gr | 34.010.12

bereide bosbessen 
blik 1L | 22.207.21

bereide bosbessen 
blik 3L | 22.207.55

gedroogde veenbessen 
doos 1500gr | 22.200.21

veenbessen 
zak 2500gr | 36.436.25

veenbessen/griotte puree 
bak 1kg | 36.400.97

veenbessen 
zak 1kg | 36.436.00

gedroogd
cepes in poeder 
pot 130gr | 24.710.12

cepes in poeder 
pot 454gr | 24.710.13

cepes in stukjes/granulaat 
pot 454gr | 24.710.14

champignonsveenbessen

zwarte champignons 
pot 150gr | 24.710.18

zwarte champignons 
pot 500gr | 24.710.19

cantharellen (girolles) 
pot 225gr | 24.710.20

zwarte trompettes 
pot 130gr | 24.710.21

cepes extra 
pot 225gr | 24.710.22

cepes extra 
pot 500gr | 24.710.23

champignons woudmengeling 
pot 180gr | 24.710.25

champignons woudmengeling 
pot 500gr | 24.710.26

mix boleten/cepes 
pot 500gr | 24.710.24

morilles extra 
zak 35gr | 24.704.95

morilles speciales 
tubo 100gr | 24.704.96

morilles speciales 
tubo 250gr | 24.704.97
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amandelkroketten
doos 50st | 34.101.00

aardappelkroket
zak 2500gr | 36.203.08

aardappelgratin met truffel
zak 2kg | 34.110.12

zoete aardappel krokines 
doos 30st | 34.100.33

tortello truffel 
& bospaddestoel 

doos 1kg | 36.112.42

hazelnootkroketten vers 
doos 20st | 34.101.01

krokines met veenbessen
doos 30st | 34.100.20

denappelkroketten 
zak 2000gr | 36.200.11

rösti sticks 
zak 1kg| 36.202.63

huisgemaakte rösti
zak 3000gr | 36.200.61

aardappelkroket
zak 2500gr | 36.250.29

mini amandelkroketten
doos 900gr | 34.100.07

amandelbolletjes
zak 1500gr | 36.203.44

amandelkroketten
zak 2500gr | 36.200.14

fond wild pasta
emmer 1kg | 24.311.03

gourmet poivrade voor wild
pot 1260gr | 24.418.80

wildfond
bokaal 400ml | 24.351.48

wildfond 
pot 1L | 34.354.01

wildfond 
pot 240ml | 34.354.18

professional wildfond
brik 1L | 24.311.05

wildfond (droog) 
pot 500gr | 24.304.02

wildglace - vers 
emmer 1kg | 34.010.24

fond, jus & saus aardappelproducten

BORDE
doypack 750gr

MONTEIL
blik 375gr

• coulis van cepes (eekhoorntjesbrood) | 24.300.13
• coulis van bospaddestoelen (forestier) | 24.300.14
• duxelle van champignons met cepes kant en klaar | 24.300.15
• fumet van cepes | 24.300.10
• fumet van girolles | 24.300.11
• fumet van morilles | 24.300.12

• jus de girolle | 24.320.29
• jus de morille | 24.320.61
• jus de trompette des mort | 24.321.28
• jus de cepe (eekhoorntjesbrood) | 24.320.03

krokines met truffel
doos 30st | 34.100.89

• aardappelkroketten 
doos 50st | 34.101.15

• mini aardappelkroketten 
doos 900gr | 34.101.23
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DE BELIE
stuk 1kg

FAG

MAURER-TEMPE

• paté kwartel | 34.310.67
• paté fazant | 34.351.27
• paté ree | 34.351.47
• paté wilde eend | 34.312.86
• paté everzwijn | 34.352.12
• paté haas | 34.352.38
• mousse wilde eend | 34.312.66

• mousse van kwartel 
stuk 550gr | 34.702.40 

• mousse van eend 
stuk 400gr | 34.709.03

• mousse van ree 
zak 400gr | 34.709.37

• paté everzwijn 
stuk 550gr | 34.702.01

• paté ree 
stuk 550gr | 34.702.02

• paté haas 
stuk 550gr | 34.702.41

• paté fazant 
stuk 550gr | 34.702.00

• pate en croute cocktail  
l’original 100% pur porc 
pak 450gr | 34.309.58

• pate en croute cocktail  
sublime de canard aux morilles 
pak 450gr | 34.309.59

• pate en croute cocktail 
canard forestier pistache 
pak 450gr | 34.309.60

HERITIER
bak 1300gr

CALLAS CONFITURE
bokaal 760gr

• ajuin en rozijn konfijt | 34.010.10
• ajuin framboos konfijt | 34.010.11
• vijgen konfijt met porto | 34.010.13
• mango & kruiden konfijt | 34.010.08

• aalbessengelei | 24.711.76
• appel/calvados confituur | 24.711.78
• rode uien konfijt | 24.711.79
• bosbessen/limoen confituur | 24.711.28
• peer/vijg/pijnboompit confituur| 24.711.32

pate, terrine & mousse chutney & konfijt
chutney hot mango 
bokaal 285gr | 24.703.33

uien konfijt 
pot 285gr | 34.014.06

chutney ardeense ui 
bokaal 285gr | 24.703.63

chutney ardeense uien 
pot 1kg | 34.014.17

witloof konfijt 
pot 1kg | 34.014.19

uienkonfijt met rozijnen 
pot 1kg | 34.014.16

chutney hot tomato 
pot 1kg | 24.704.87

vijgen konfijt met porto 
pot 1kg | 34.014.20

terrine van everzwijn 
met oude marc

bak 500gr | 34.702.84

terrine van haas 
met peer & wijn

bak 500gr | 34.702.50
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verse herfsttruffel
54.600.12

mini droge worstjes 
van everzwijn

± 50g | 34.302.69

kastanjes gegaard
2x200gr | 22.106.81

wildstoofpotje van hert
zak 2500gr | 36.901.80

jus van wintertruffel
blik 375gr | 24.300.09

salami van everzwijn
± 500gr | 34.302.66

wildkroketten hert
doos 12st | 36.111.38

kastanjes in stukken natuur 
extra - gepeld en gekookt

zak 1kg | 22.100.65

kastanjecreme gesuikerd
doypack 1kg | 22.100.90

kastanjes gekookt en 
gepeld - kant en klaar

zak 400gr | 22.101.57

stoofvlees hert 
grand veneur

zak 2kg | 51.199.00
verse wintertruffel

54.600.13

gedroogde hertenham 
zonder been

± 1kg | 34.302.71

kastanjepuree natuur
doypack 200gr | 22.100.89

olie - porcini/cepes
fles 250ml | 26.108.06

azijn - porcini/cepes
fles 250ml | 22.810.42

jus van wintertruffel
blik 190gr | 24.320.63

salami van hert 
± 500gr | 34.302.67

gedroogde everzwijnham 
zonder been

± 1,500kg | 34.303.44

kastanjes geheel natuur
bokaal 420gr | 22.106.65

stoofvlees everzwijn 
grand veneur

zak 2kg| 51.199.01

everzwijn nootham 
gerookt 400/600
± 500gr | 34.303.47

truffel, kastanje & olie salami, ham, bereide gerechten & kruiden

mini wild kroketjes
doos 60st | 36.104.50

SAN PIETRO A PETTINE 
• parels van zwarte wintertruffel 

pot 50gr | 24.701.67
• wintertruffelsap - umbria 

bokaal 50ml | 24.702.34
• wintertruffelsap - umbria 

blik 400ml | 24.702.39
• salsa van wintertruffel 10% 

bokaal 90gr | 24.702.37
• salsa van wintertruffel 10% 

bokaal 400gr | 24.702.38
• storica salsa tartufata 5% 

bokaal 130gr | 24.712.06
• storica salsa tartufata 5% 

bokaal 500gr | 24.712.07

everzwijnham vgs
pak 50gr | 34.301.57

jeneverbessen
zak 250gr | 24.100.47

wilde anijs granen
zak 400gr | 24.120.06

bio fenegriek - zaden
zak 500gr | 24.120.13

wilde venkel - granen
zak 250gr | 24.120.14

• olijfolie met zwarte truffel 
fles 100ml | 26.101.06

• olijfolie met zwarte truffel 
fles 250ml | 26.101.07

• olijfolie met wiite truffel 
fles 100ml | 26.101.08

• olijfolie met witte truffel 
fles 250ml | 26.101.09

Drukfouten voorbehouden E-mail verkoop@horeca-totaal.be · fax 050 31 49 05 · tel. 050 31 31 5926 27



Inspiratiebron en totaalleverancier voor horeca en grootkeuken 
met dagverse kwaliteitsproducten.

Onze vertegenwoordigers staan steeds voor u klaar!

ONZE SERVICE IS OP EN TOP!
Je kan tot 1 uur ‘s morgens 

bestellen, om dezelfde dag je 
levering te ontvangen!

Vraag meer info over onze bestelsite bij uw vertegenwoordiger.

Delphine Moeyaert
Interne Klantenconsulent
TEL (0032) 50 32 90 89
delphine.moeyaert@horeca-totaal.be

Cash&Carry Brugge
Sophie Taveirne
Winkelverantwoordelijke Brugge
TEL (0032) 50 32 90 88
sophie.taveirne@horeca-totaal.be

Kjenta Verstraete
TEL (0032) 59 33 02 14
kjenta.verstraete@horeca-totaal.be

Cash&Carry Oostende
Jurgen De Jonge
TEL (0032) 59 33 02 14
dieter.dubron@horeca-totaal.be

Logistieke HUB Antwerpen
Daniël Thirion
Vestigingsverantwoordelijke
GSM (0032) 496 52 76 88
daniel.thirion@horeca-totaal.be

Arne Speltincx
Nieuwpoort - Oostende - Blankenberge - Koekelare - Ichtegem
GSM (0032) 470 10 90 20
arne.speltincx@horeca-totaal.beInge Van Meenen

Sales Support
GSM (0032) 50 32 90 99
inge.vanmeenen@horeca-totaal.be

Nele Wullaert
Meetjesland - Aalter - Gent
GSM (0032) 474 74 97 20
nele.wullaert@horeca-totaal.be

Thierri D’Haene
Centrum Antwerpen - Kempen
GSM (0032) 477 72 59 45
thierri.d’haene@horeca-totaal.be

Kristien Seys
Grootkeukens
GSM (0032) 50 32 90 99
kristien.seys@horeca-totaal.be

Daniël Thirion
Sales Manager Antwerpen, Vlaams-Brabant & Limburg
GSM (0032) 496 52 76 88
daniel.thirion@horeca-totaal.be

Dieter Dubron
Verkoopdirecteur
GSM (0032) 485 84 38 80
dieter.dubron@horeca-totaal.be

Wouter Petrus
Westhoek - Roeselare - Tielt - Torhout
GSM (0032) 473 94 88 22
hilde.scheire@horeca-totaal.be

Mélanie Wynen
Brugge - Jabbeke - Zedelgem - Knokke
GSM (0032) 470 99 08 14
melanie.wynen@horeca-totaal.be

Melissa Willems
Kortrijk - Waregem - Deinze - Vlaamse Ardennen
GSM (0032) 479 99 03 14
melissa.willems@horeca-totaal.be

Carla Galifi
Rand Antwerpen
GSM (0032) 472 19 06 57
carla.galifi@horeca-totaal.be

Ronald Morcus
Sales Support
GSM (0032) 50 32 97 25
ronald.morcus@horeca-totaal.be

Martijn Verheyen
Waasland - Lokeren - Mechelen - Lier - Brussel
GSM (0032) 470 17 33 22
martijn.verheyen@horeca-totaal.be

West- en Oost-Vlaanderen

Jan-Henk Berkel
regio Zeeuws-Vlaanderen
GSM (0031) 649 59 45 64
jan-henk.berkel@horeca-totaal.be

Zeeuws-Vlaanderen

Bo Verhaeghe
GSM (0032) 472 12 47 98
bo.verhaeghe@horeca-totaal.be

Grootkeukens

Antwerpen, Vlaams-Brabant & Limburg

Jade De Cock
Brugge - Oostkamp - Beernem - Damme
GSM (0032) 470 10 05 74
jade.decock@horeca-totaal.be

Ma - Vrijdag:
Zaterdag:

Zondag:

7h 30 - 17h 30
7h 30 - 12h
8h - 11h

Ma - Vrijdag:
Zaterdag:

Zondag:

7h 30 - 17h 30
7h 30 - 13h
9h - 11h

ANTWERPEN
Vosveld 19

2100 Wijnegem

Ma - Vrijdag:
Zaterdag:

Zondag:

7h - 17h
8h - 14h
gesloten

+32 03 644 11 12

verkoop@horeca-totaal.be


