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Hunt staat voor een heerlijk aanbod aan 
wild & gevogelte
Elke dag opnieuw zorgen we voor de meest verse producten uit boerderijen en bossen. We zetten 
volop in op kwaliteit, met een ongeëvenaard aanbod als resultaat. Door middel van portionering 
op de afdeling, kunnen we een flexibele service bieden. Goed voor uw tevredenheid op lange 
termijn.
 
Onze inkopers maken een zorgvuldige selectie bij topleveranciers uit binnen- en buitenland. 
Ze zorgen voor een assortiment op maat van de chef, met een correcte prijs-kwaliteitsverhouding. 
Onze afdelingsspecialisten geven je professioneel advies. 

Wat je ook wenst, verser en meer op maat kan je het nergens vinden. 
Zo heb jij altijd het beste wild & gevogelte voor je gasten in huis.



Maak je keuze uit ons 
breed pakket
Wat je ook op de kaart wil zetten, Hunt biedt je 
het ruimste assortiment aan groot-, 
klein- & vederwild, exotisch wild en gevogelte. 
Wij helpen je graag de juiste keuzes te maken. 

Je kan bij ons dus terecht voor een bijzonder 
ruim aanbod. Daar horen natuurlijk populaire 
toppers bij als haas, fazant en hert, maar je kan 
bijvoorbeeld ook kiezen voor heel wat andere 
varianten.

En wat dacht je van een lekker stukje buffel, 
of exclusief stukje steenbok? 
Je merkt het: keuze in overvloed bij Hunt.

Is er toch nog een specifieke soort, verpakking 
of gewicht dat je zoekt, onze inkopers gaan dan 
voor jou op zoek.

Heb je nood aan ideeën? Maak je geen zorgen, 
onze poeliers helpen je verder met gericht 
advies. Want als geen ander begrijpen zij de 
noden van foodprofessionals. Ze inspireren je 
dus graag met tips over smaak, bereiding en 
nog veel meer. 

Zo kan je je gasten steeds verwennen met het 
lekkerste wild & gevogelte.



Wild uit onze achtertuin
Het jachtseizoen is het mooiste seizoen van het jaar. Van onze Polders tot onze Ardennen: 
Belgisch wild is een eerlijk streekproduct. 
Het startschot wordt gegeven in augustus, met de komst van jonge wilde eendjes uit 
Vlaanderen. In september is de patrijs een topper voor op je menu. Ook wilde ganzenfilet 
is dan verkrijgbaar, ideaal voor het lunchmenu. Begin oktober is het hert en het everzwijn 
beschikbaar. Halfweg de maand oktober start de jacht op haas en fazant. Omwille van 
beschikbaarheid, ideaal om vanaf november op de kaart te laten schitteren.

Kortom, een menu vol heerlijke Belgische parels.



Wild uit het buitenland
Naast het gefarmde wild, zoals het Nieuw-Zeelands hert en het Texaans everzwijn, hebben we 
ook écht wild uit Europa en daarbuiten: eland, rendier of thar uit Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. 

Op onze afdeling portioneren, fileren en ontbenen we, zoals jij het wenst én zoals het hoort te 
zijn. 

Graag iets exclusiefs zoals krokodil, slang of struisvogel op het menu? 
Hunt heeft voor ieder wat wils.



Gevogelte 
Smaakvol en uitgebreid, ons assortiment gevogelte. Kip is een uitstekende keuze voor op de 
menukaart. Zo veelzijdig, je kan er alle kanten mee uit. 

Maar we vergeten natuurlijk ook de gevogeltespecialiteiten niet: parelhoen, eend, piepkuiken, 
tamme gans, zwarte hoevekip, Bresse kip … Vetarm en eiwitrijk, dagelijks rechtstreeks 
geïmporteerd uit de slachterijen in Frankrijk of Oost-Europa. 

Ook pluimvee met keurmerken zoals het Europese Biolabel en Franse Label Rouge, 
dat rekening houdt met het welzijn van het pluimvee, het milieu en de smaak, 
zijn dagvers beschikbaar.





Hunt staat voor je klaar
Heb je specifieke vragen, of wens je te bestellen? Contacteer ons meteen. 
Zo ontdek je hoe wij met ons dagvers aanbod en onze uitgebreide service 
voor jou het verschil maken.
Voor informatie en bestellingen: info@sligro-ispc.be
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