
  

Naam 

Adres 

Woonplaats 

Telefoon  

Ik kom mijn bestelling afhalen op  

0   vrijdag 23-12-2022 (8:00-18:00 u.) 

0   zaterdag 24-12-2022 (8:00-16:00 u.) 

0   zaterdag 31-12-2022 (8:00-16:00 u.) 

0   anders, nl.  

 
Bestelnummer 
Dit nummer wordt ingevuld door geertkip.nl 

Opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 

 

       GEGRILDE PRODUCTEN KANT-EN-KLAAR      AANTAL 
180 kip groot  gekruid, ± 1100 g, kk, 2 voor € 12,00 st € 6,95   
178 kip groot Indisch Indisch gemarineerd, ± 1100 g, kk, 2 = € 12,00 st € 6,95   
192 kipkluifje ± 40 stuks per kg, kk kg € 11,90   
192 hotwing kipkluifje in pikante saus, ± 25 stuks per kg, kk kg € 11,90  
191 kip-tv-stick ± 30 stuks per kg, kk kg € 11,90   
189 kipdrumstick ± 12-15 stuks per kg, kk        folder-aanbieding kg € 8,95   
187 kippenbout ± 250 g, kk                                           4 + 1 gratis kg € 8,95   
193 kiprollade van kipfilet, ± 400 g of groot ± 800 g, kk kg € 19,90   
195 kipballetje  naturel, licht gekruid, ± 35 stuks per kg, kk 

 
ruid 

kg € 21,90   
206 kipballetje Spaans Spaans gekruid, ± 25 stuks per kg, kk kg € 21,90   
828 kipballetje Indisch Indisch gekruid, ± 25 stuks per kg, kk kg € 21,90   
196 kip-mihoenballetje  pikant gekruid, ± 35 stuks per kg, kk kg € 21,90   
830 kiprotsje Indisch gekruid, ± 30 stuks per kg, kk kg € 21,90  
199 kippeling stukjes kipdijfilet in een krokant jasje kg € 13,90  
186 kip-popcorn kleine stukjes krokante kipfilet, kk kg € 18,90  
827 spekbuideltje kipgehakt omhuld met spek, ± 30 st per kg, kk kg € 21,90   
829 spekrolletje kipgehakt, mosterd en spek, ± 30 st per kg, kk kg € 21,90  
826 mini-saucijzenbroodje met gekruid kipgehakt, kk, 5 voor € 2,95 st € 0,65   
207 kipgrillworst kipvlees met kruiden, naturel, kk, 2 = € 7,00 st € 3,95   
190 speklapje gegrild varkensvlees, ± 16 stuks per kg, kk kg € 21,90   
188 spareribs in steamer gebraden varkensvlees, kk kg € 14,90   
198 beenhammetje gebraden varkensvlees, kk, 2 = € 7,00 st € 3,95   
205 mini-kipsaté kebab in ketjapsaus, ± 15 g per stuk, kk kg € 23,90   
130 maxi-kipsaté in pindasaus ± 125 g per stuk, kk, 4 voor € 10,00 st € 2,95   
205 kipsaté in pindasaus ± 50 g per stuk, kk kg € 23,90   
205 kipsaté in ketjapsaus ± 50 g per stuk, kk kg € 23,90   
              GERECHTEN EN PRODUCTEN KANT-EN-KLAAR 

  
    AANTAL 

110 nasi goreng van Geert pittig, met groente en stukjes kipdijfilet, kk kg € 13,90  
105 Indische nasi goreng met groente en stukjes kip, kk kg € 13,90  
102 Indische bami goreng met groente en stukjes kip, kk kg € 13,90  
104 Indische mihoen goreng met groente en stukjes kip, kk kg € 13,90  
106 kipgerecht naar keuze kipfiletblokjes in saus, bijv. ajam pangang kg € 18,90  
      



 

201 kip zonder bot kipdijvlees in ketjapsaus, kk kg € 12,90  
890 rijsttafel 2 personen nasi/bami, kipgerecht, loempia's, kroepoek 

kk  
st € 16,95  

123 kiploempia groot met taugé, prei en kip, ± 200 g, kk, 4 = € 10,00 st  € 2,95  
500 kipragout en pasteibakjes 500 g ragout, 4 bakjes, kk     folder-aanbieding st € 8,95  
293 slaatje (mini-hors-d'oeuvre) rundvlees of scharrel-ei, ± 350 g, kk st € 3,95  
72 verse soep 900 ml, alle smaken (excl. wild), diepvries, kk st € 5,95  
              KIPSPECIALITEITEN RAUW 

  
    AANTAL 

4 scharrelkip Label Rouge, 1500-2000 g  kg € 13,95  
5 boerenmaiskip gele kip, 1000-1200 g  kg € 9,95  
4 poussin P'tit Duc, kleine scharrelkip, ± 200 g  kg € 13,95  
3 braadkip ongekruid, ± 1200 g  kg € 5,95  
7 kuikenbout met vel, met rugstuk, 300-400 g kg € 3,95  
11 kipdrumstick 100-120 g kg € 5,95  
14 kipfilet dubbel                                             2 kg = € 18,90 kg € 10,00  
56 kipdijfilet kipbraadlapje kg € 11,90  
47 kiprollade rauw op gewicht gemaakt kg € 13,90  
21 kippenpoelet kipfiletblokjes voor soep of roerbak kg € 12,90  
49 kipgehakt naturel of stroganoff (licht-pikant gekruid) kg € 14,50  
              WILD, KONIJN EN KALKOEN       AANTAL 
177 tam konijnbout gebraden in jus, ± 400 g per stuk, kant-en-klaar kg € 21,90   
262 hazenpeper  kant-en-klaar kg € 29,90   
260 wildragout en pasteibakjes 500 g ragout, 4 bakjes, kk     folder-aanbieding st € 11,95   
261 jachtschotel van het hert kant-en-klaar kg € 29,90  
165 kalkoen gebraden heel, 2-3 kg, naturel kg € 13,95   
166 kalkoen gebraden, gevuld heel, 3-4 kg, gevuld met kipstroganofgehakt kg € 15,95   
150 kalkoen rauw heel, 2-12 kg, naturel kg € 11,95   
163 kalkoen rauw, gevuld heel, 2-12 kg, gevuld met kipstroganoffgehakt kg € 12,95   
153 kalkoenfilet geportioneerd, ± 150 g per stuk kg € 14,90   
156 kalkoenrollade rauw op gewicht gemaakt kg € 14,90  
159 kalkoendrumstick 600-800 g kg € 7,90   
161 kalkoenbraadstuk kalkoendij, bovenstuk van bout, 600-1500 g kg € 9,95   
168 tam konijn heel of in delen kg € 13,95   
176 tam konijnbout ± 300 g per stuk kg € 16,90   
229 wild konijn 800-1000 g per stuk kg € 14,95   
249 hertenbiefstuk ± 150 g per stuk kg € 39,90   
251 wildgoulashvlees keuze uit hert, haas of wildzwijn kg € 19,90   
210 parelhoen  1000-1200 g per stuk kg € 10,90   
215 tamme eendenfilet ± 175 g per stuk kg € 39,90   
213 geconfijte eendenbout  tam, ± 200-300 g per stuk kg € 35,95  
220 fazant heel, ± 1000 g per stuk st € 13,95  
235 hazenbout 350-400 g per stuk                  kg € 17,90   
90 stoofpeer heel, met steeltje, ± 100-120 g per stuk, kk kg € 11,90  
217 kwarteleitjes doosje 18 st st € 4,99  
265 wildsoep diepvries, 900 ml, kant-en-klaar st € 10,95  
              SCHOTELS, HAPJESPANNEN EN HORS-D'OEUVRES      AANTAL 
184 kip-grillschotel  30 hapjes met bot st € 9,95   
841 kip-tapasschotel 30 hapjes zonder bot st € 12,95   
845 kip-tapasschotel standaard 32 hapjes met en zonder bot st € 15,95   
846 kip-tapasschotel speciaal 40 hapjes zonder bot st € 18,95   
847 kip-tapasschotel luxe 50 hapjes zonder bot st € 28,95   
850 partypan kluifjes 75 hapjes met bot st € 32,95   
851 partypan mix 75 hapjes met en zonder bot st € 34,95   
852 partypan balletjes 75 hapjes zonder bot st € 37,95   
853 mega-partypan kluifjes  150 hapjes met bot st € 57,95   
854 mega-partypan mix 150 hapjes met en zonder bot st € 62,95   
855 mega-partypan balletjes 150 hapjes zonder bot st € 72,95   
860 hors-d'oeuvre rundvlees rundvlees-basis, schaal 4 p. folder-aanbieding st € 25,00   
862 hors-d'oeuvre scharrel-ei scharrel-ei-basis, schaal 4 personen st € 34,95   
              CADEAUTIP       AANTAL 
 900 geertkip-waardebon waarde €5,00; €10,00; €20,00 of €25,00 st    

                                                                                                      drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden (OK11) 


