dameat@skynet.be
www.dameat.be
Callemansputtestraat 80
9940 Rieme

VLEESCENTRALE
DAMEAT is
ENKEL NOG BEREIKBAAR

		

via de nieuwe brug over de R4

Als u van richting Wondelgem komt, voorbij het
kruispunt van Ertvelde/Rieme, ± 200 m
verder, op de R4 de nieuwe brug (tussen het
kruispunt van Ertvelde/Rieme en de expressweg
E34) rechts oprijden, bovenop de brug rechts
afrijden, de baan volgen en u komt bij Dameat

Als u van richting Zelzate komt, op de R4 na ± 1 km, de
nieuwe brug (tussen de expressweg E34 en het kruispunt
van Ertvelde/Rieme) rechts oprijden, bovenop de brug links
afrijden, de baan volgen en u komt bij Dameat

(niet meer via de Bombardementstraat
of het centrum van Rieme!)

PROMOTIES JULI 2019
Geldig bij uw afhaling van maandag 1 juli tot en met woensdag 31 juli 2019
Gemarineerde
spare-ribs

Gemarineerd varkenshaasje

Hamburgers

12,10 €/kg

8,70 €/kg

(12,60 €/kg)

(9,00 €/kg)

8,00 €/kg
Spekfakkels

Kippenfilet gemarineerd

0,75 €/st

9,95 €/kg

Griekse witte koolsla

Pasta Mediterannee

7,50 €/kg

8,50 €/kg

(0,85 €/st)

(8,00 €/kg)

(10,45 €/kg)

(9,20 €/kg)

Kippenchipolata

verpakking 1,5 kg (9,70 €/kg)

9,40 €/kg

JU

(9,00 €/kg)

BIJ ONZE

LI

zolang de voorraad strekt

GEZINSBARBECUE-COLLI (7,65 €/kg)

Tel.: 09/341.70.70 - Gratis nummer: 0800/92.096

TELEFONISCH BESTELLEN KAN: van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 13 uur (niet op zondag en op feestdagen)

BESTELT U OP EEN WEEKDAG VOOR 13 UUR
DAN KUNT U 'S ANDERENDAAGS AFHALEN

Minimum 1 werkdag voor uw gewenste afhaling bestellen, voor 13 uur
Wilt u op maandag afhalen? Uw bestelling dient
ook de vrijdag voor 13 uur bij ons binnen te zijn.

AFHALEN IN ONZE WINKEL KAN, op afspraak:

MAANDAG van 10 tot 13 uur - DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG van 10 tot 17 uur
VRIJDAG van 10 tot 18 uur - ZATERDAG van 9 tot 12 uur

ASSORTIMENT VERS VLEES EN DIEPVRIES
RUND
Americain natuur
Belgische rundstong dv ± 2 a 3 kg
Chateaubriand
Cote à l'os
Dunne lende
Filet mignon
Gezinsbiefstuk

PAARD

9,20 €/kg
7,60 €/kg
15,59 €/kg
16,00 €/kg
15,49 €/kg
15,90 €/kg
11,00 €/kg

Paardenrumsteak
Paardenlookworst per 5 stuks

11,50 €/kg
7,50 €/pak

Lamskoteletten diepvries per kg
lamskoteletten gemarineerd

19,00 €/kg
19,50 €/kg

LAM

VARKEN

Ardeense burger diepvries per 6 stuks
Bascoten
Barbecueworst
Blinde Vinken
Boomstammetjes
Braadworst
Braadworst met spek
Brochetten
Brochetten gemarineerd
Champignon steak
Chipolata
Cordon Bleu
DAMEAT-burger
DAMEAT-bbq worst
Varkenshaasje filet pur diepvries
Filet pur varkenshaasje vers
Varkenshaasje gemarineerd
Filetgebraad
Filetkoteletten
Filetkoteletten gemarineerd

GEVOGELTE & KONIJN

5,50 €/6st
7,00 €/kg
6,80 €/kg
7,60 €/kg
7,20 €/kg
6,00 €/kg
7,00 €/kg
9,80 €/kg
10,70 €/kg
10,60 €/kg
7,60 €/kg
10,40 €/kg
9,30 €/kg
9,30 €/kg
11,60 €/kg
12,10 €/kg
12,60 €/kg
9,20 €/kg
7,50 €/kg
8,00 €/kg

Braadkip
3,75 €/kg
Braadkip in stukken gesneden
4,00 €/kg
Gevogelte brochetten
11,70 €/kg
Gevogelte brochetten gemarineerd 12,20 €/kg
Fruitige kalkoensaté's gemarineerd 12,20 €/kg
Gevogelte gyros
12,20 €/kg
Gevogelte pittavlees
12,20 €/kg
Kalkoen-bovenbouten vacuum ± 2,5 kg
6,40 €/kg
Kalkoen-filet
11,70 €/kg
Kalkoen-filet in sneden
12,20 €/kg
Kalkoen-onderbouten vacuum ± 2,5 kg
5,00 €/kg
Kalkoen-snitsels diepvries 3 kg ± 24 stuks 36,50 €/doos
Kalkoen-snitsels diepvries 1 kg ± 8 stuks 13,00 €/zak
Kip-balletjes-brochette dv per 4 stuks 3,80 €/4st
Kip-billen
3,70 €/kg
Kip-billen gemarineerd
4,20 €/kg

Rosbief
Rumsteak
Rumsteak gemarineerd
Rundsbrochetten
Rundsbrochetten gemarineerd
Rundsfilet pur
Rundshart
Rundslever
Rundsschenkel

14,50 €/kg
14,50 €/kg
14,99 €/kg
14,69 €/kg
14,99 €/kg
28,49 €/kg
6,00 €/kg
3,50 €/kg
5,59 €/kg

KALF
Kalfsfricassé zonder been
Kalfsgebraad
Kalfskoteletten
Kalfs filet pur

13,10 €/kg
19,90 €/kg
17,99 €/kg
25,99 €/kg

Gehakt varken/kalf
Gehakt varken/rund
Gehaktbroodje 1 kg, klaar om te bakken
Gyros
Hamburgers
Hespengebraad
Hespensneden varkenslapjes
Kaashamburgers
Lever
Luikse pensen vacuum per 10 stuks
Luikse pensen vacuum per 4 stuks
Mergueze
Mignonette
Mignonette gemarineerd
Niertjes
Orloffgebraad
Pittavlees
Poot
Schenkel / hammetje
Schoudergebraad
Slavlinders

5,25 €/kg
4,50 €/kg
5,80 €/kg
7,60 €/kg
9,20 €/kg
8,30 €/kg
8,30 €/kg
7,20 €/kg
2,70 €/kg
6,30 €/kg
6,50 €/kg
8,00 €/kg
9,80 €/kg
10,30 €/kg
3,20 €/kg
10,70 €/kg
7,70 €/kg
2,95 €/kg
3,60 €/kg
5,60 €/kg
7,80 €/kg

Kip-blinde vinken vacuum per 12 stuks 10,90 €/kg
Kip-boomstammetjes vacuum per 12 stuks 10,95 €/kg
Kip-boomstammetjes diepvries per 4 stuks 3,90 €/4st
Kip-boutjes mini voorgegaard dv 1 kg 10,50 €/zak
Kip-burgers diepvries per 6 stuks
6,00 €/6st
Kip-burgers vacuum per 12 stuks
9,20 €/kg
Kip-burgers kaas/hesp dv per 6 stuks 6,50 €/6st
Kip-chipolata vacuum per 1,5 kg
9,70 €/kg
Kip-cordon bleu diepvries 3 kg ± 20 stuks 33,00 €/doos
Kip-cordon bleu diepvries 1 kg ± 7 stuks 12,00 €/zak
Kip-crusties diepvries 800 gr (±20st)
9,00 €/zak
Kip-donuts diepvries 3 kg (± 30 stuks) 26,00 €/doos
Kip-filet
9,95 €/kg
Kip-filet gemarineerd
10,45 €/kg
Kip-filet gemarineerd op wijze v/d chef 10,45 €/kg
Kip-filet vers gepaneerd
10,45 €/kg
Kip-filet champignons diepvr 3 kg ± 24 st 32,50 €/doos

Rundsstaart
Rundsstoofvlees extra
Soepvlees met been
Soepvlees zonder been
Tournedos
Zenuwstuk
Zesrib

7,50 €/kg
10,25 €/kg
5,99 €/kg
6,49 €/kg
15,90 €/kg
10,99 €/kg
13,69 €/kg

U hoeft bij Dameat niet altijd per kg
of per 2 kg te bestellen (tenzij het op
de verpakking is vermeld).
➤ Geef het door u gewenste aantal
stuks of het door u gewenste gewicht
door bij uw bestelling.
Snitsels
Spare ribs
Spare ribs gemarineerd
Voorgegaarde gemarineerde
Spare ribs 500 gr/stuk
Spieringkoteletten
Spieringkoteletten gemarineerd
Staart
Stoofvlees
Tong
Vers spek
Gekruid spek
Vleesribben
Volledige carré versneden ±12 kg
Witte pensen vacuum per 10 stuks
Witte pensen vacuum per 4 stuks
Zwarte pensen vacuum per 4 stuks
Zwarte pensen vacuum per 8 stuks
Half varken colli ± 45 kg

7,30 €/kg
8,50 €/kg
9,00 €/kg
12,60 €/kg
5,20 €/kg
5,70 €/kg
2,90 €/kg
5,90 €/kg
3,70 €/kg
7,80 €/kg
8,30 €/kg
7,80 €/kg
6,30 €/kg
6,30 €/kg
6,50 €/kg
5,50 €/kg
5,30 €/kg
5,30 €/kg

(de half varken colli = minimum 2 dagen op voorhand te bestellen, u kan
deze colli enkel afhalen op dinsdag, woensdag en donderdag)

Kip-filet ham en kaas diepv 1 kg ± 8 stuks 12,00 €/zak
Kip-filet krokant diepvries 3 kg ± 24 stuks 33,50 €/doos
Kip-filet krokant diepvries 1 kg ± 8 stuks 12,20 €/zak
Kip-gehakt vacuum per 3 kg
7,90 €/kg
Kip-hartjes vacuum per 500 gram
3,70 €/kg
Kip-lever vacuum per 500 gram
3,85 €/kg
Kip-maagjes vacuum per kg
4,55 €/kg
Kip-onderbouten
4,80 €/kg
Kip-onderbouten gemarineerd
5,30 €/kg
Kip-vleugels
3,80 €/kg
Kip-vleugels gemarineerd
4,30 €/kg
Kip-worst vacuum per ± 1,5 kg
9,10 €/kg
Koninginnesnitsels diepvries 1 kg ± 10 stuks 7,50 €/zak
Koninginnesnitsels diepv 3 kg ± 30 stuks 21,00 €/doos
Soepkip
4,75 €/kg
Konijn Belgisch
13,50 €/kg
Konijn in stukken gesneden Belgisch 14,00 €/kg

VERS VLEES COLLI'S

(in onze colli's kan niet gewijzigd worden,
u kan eventueel wel alles los bestellen)

MEDIUM COLLI

SUPER COLLI

VOORJAARS COLLI

± 1 kg Gehakt
± 1 kg Braadworst
± 1 kg Hamburgers
± 1 kg Blinde Vinken
± 1 kg Filetkoteletten
± 1 kg Kippenfilet
± 1 kg Kippenbillen
± 1 kg Rundsstoofvlees
± 1 kg Gezinsbiefstuk
1 braadkip van ± 1,2 kg

± 2 kg Filetkoteletten
± 2 kg Spieringkoteletten
± 2 kg Braadworst
± 2 kg Gehakt
± 2 kg Rundsstoofvlees
± 2 kg Gezinsbiefstuk
± 2 kg Kippenfilet
± 2 kg Hamburgers
± 2 kg Blinde Vinken
± 2 kg Kippenbillen

± 1 kg Rosbief
± 1 kg Rumsteak
± 1 kg Gyros
± 1 kg Orloffgebraad

± 10 kg vlees voor ± 68 euro

± 20 kg vlees voor ± 134 euro

6,80 €/kg

5 KILO COLLI

DAMEAT COLLI

± 1 kg Gehakt
± 1 kg Braadworst
± 1 kg Varkensstoofvlees
± 1 kg Hamburgers
± 1 kg Blinde Vinken

± 1 kg Kaashamburgers
± 1 kg Gehakt
± 1 kg Slavlinders
± 1 kg Snitsels
± 1 kg Cordon Bleu

± 5 kg vlees voor ± 28 euro

6,70 €/kg

± 5 kg vlees voor ± 30 euro

5,60 €/kg

± 4 kg vlees voor ± 45 euro

11,20 €/kg

GEVOGELTE COLLI

± 5 kg vlees voor ± 39,25 euro
± 1 kg Kippenbillen
± 1 kg Kippenfilet
± 1,5 kg Kippenworst
± 1,5 kg Kippenburgers

7,85 €/kg

6,00 €/kg

KANT EN KLAAR
Vol au vent verpakking 600 gram
Vol au vent verpakking 1200 gram
Vol au vent op grootmoeders wijze 2 kg 
Bereid stoofvlees verpakking 600 gram 
Bereid stoofvlees verpakking 1200 gram 
Ambachtelijke Goulash 2,25 kg, "Noyen"

6,30 €/kg Ambachtelijk stoofvlees met Augustijn
Rundstong in Madeirasaus
6,10 €/kg nieuwe verpakking 2,25 kg "Noyen"
10,50 €/kg
op grootmoeders wijze 2 kg
6,60 €/kg Balletjes in tomatensaus
Spaghettisaus (Manna, 2 kg)
6,70 €/kg verpakking 600 gr.
5,30 €/kg Italiaanse spaghettisaus (1 kg)
6,50 €/kg Balletjes in tomatensaus
11,00 €/kg verpakking 1200 gr.
5,10 €/kg

11,20 €/kg
6,40 €/kg
8,60 €/kg

PROMOTIES AUGUSTUS 2019
Geldig bij uw afhaling van donderdag 1 augustus tot en met zaterdag 31 augustus 2019
Op de Feestdag van donderdag 15 AUGUSTUS zijn wij GESLOTEN
(-> voor afhaling op vrijdag 16/8 : uw bestelling ten laatste woensdagvoormiddag 14/8 doorgeven)

Gemarineerde
spare-ribs (9,00 €/kg)

8,00 €/kg

Gemarineerd rumsteak

Barbecueworst

14,69 €/kg

6,50 €/kg

(14,99 €/kg)

Gemarineerde
Kippenonderboutjes (5,30 €/kg)

verpakking 4 stuks (6,50 €/kg)

verpakking 12 stuks (9,20 €/kg)

Gemarineerde scampibrochette

Farmersalade

Pasta look

2,00 €/st

7,50 €/kg

8,50 €/kg

5,00 €/kg
(2,30 €/st)

Luikse pensen

(6,80 €/kg)

6,20 €/kg
(8,00 €/kg)

Kippenburgers

8,90 €/kg
(9,00 €/kg)

BBQ

ONZE BARBECUE COLLI'S
VOORDEEL-BARBECUE-COLLI
25 stukken vlees voor ± 21 euro

5 Brochetten gemarineerd
7,25
5 Barbecueworsten
5 Sneden gekruid spek
5 Kippenonderbouten gemarineerd
5 DAMEAT-Burgers

SUPER-DE-LUXE-BBQ-COLLI
€/kg

GEZINS-BARBECUE-COLLI
50 stukken vlees voor ± 48,00 euro

10 Brochetten gemarineerd
7,65
10 Mignonettes gemarineerd
10 Barbecueworsten
10 Kippenonderbouten gemarineerd
10 Witte pensen

€/kg

20 Filetkoteletten gemarineerd
8,00
20 Barbecueworsten
20 Halve gemarineerde kippenfilets
20 Brochetten gemarineerd
20 Sneden gekruid spek

5 Barbecueworsten
9,25
5 Brochetten gemarineerd
5 Rumsteaks gemarineerd
5 Kippenonderbouten gemarineerd
5 Mignonetten gemarineerd

€/kg

MINI-BARBECUE-COLLI
15 stukken vlees voor ± 18,50 euro

5 Halve kippenfilet gemarineerd
5 Brochetten gemarineerd
5 DAMEAT-bbq worsten
3 stukken vlees voor 2,60 euro

€/kg

9,00 €/kg

1 hamburger
1 chipolata
1 kippenballetjes brochette

2,60 €

per doos

BARBECUE-COLLI voor 2 personen
steeds verkrijgbaar in onze diepvries		
6,00 €
(kan afgehaald worden zonder op voorhand te bestellen)
6 stukken vlees voor 6,00 euro

SEIZOEN-BARBECUE-COLLI
25 stukken vlees voor ± 28 euro

± 1 kg Cote à l'os
10,25
± 1 kg Barbecueworsten
± 1 kg spare ribs gemarineerd
± 1 kg gemarineerde kipfilet vd chef
± 1 kg mignonettes gemarineerd
± 500 gram gemarineerd varkenshaasje

KIDS-BARBECUE-DOOSJE

MAXI-BARBECUE-COLLI
100 stukken vlees voor ± 110 euro

± 5,5 kg vlees voor ± 59 euro

€/kg

per doos

1 Brochette gemarineerd
1 Filetkotelet gemarineerd
1 Barbecueworst
1 Kippenonderboutje gemarineerd
1 Witte pens
1 Snede gekruid spek

in onze barbecue colli's kan niet gewijzigd worden, u kunt eventueel wel alles los bestellen…

BBQ EXTRA’S !
Aperitief hapjes

Spekfakkel 
Gemarineerde Scampibrochette
Aperitief pensjes 400 gram/doos, ± 16 stuks

Pastasalades

0,85 €/stuk
2,30 €/stuk
4,50 €/doos

Beenham

Mini beenhammetje ± 1,25 kg
10,25 €/kg
Volledige beenham ± 6 kg, (2 dagen op voorhand bestellen) 9,60 €/kg

Saus om op te warmen

Provençaalse barbecuesaus (verkrijgbaar per liter)
Champignonsaus (verkrijgbaar per liter)

Houtskool en briketten aan PALLET-PRIJZEN
Houtskool GP zak 3 kg
Houtskool restaurantkwaliteit 15 kg
Briketten Dauerbrenner zak 7 kg – branden 4 uur !

Deze folder werd opgemaakt op 19/06/2019 en vervangt alle vorige folders.
Verantwoordelijke uitgever: nv Dameat - Rieme.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

6,00 €/liter
8,30 €/liter
3,50 €/zak
24,00 €/zak
11,00 €/zak

Pasta mediterannee Rode pastasalade van penne op basis van tomaat,
rijk gevuld met paprika en prei, verfijnd met een mix
van verrassende specerijen
9,00 €/kg
Pasta look Vers gekookte spirelli in een lekkere vinaigrette op basis van look
en groene kruiden. Kan zowel koud als warm gegeten worden.
9,00 €/kg

Groentensalades

Griekse witte koolsla frisse witte koolsalade
op smaak gebracht met authentieke Griekse kruiden.
8,00 €/kg
Oosterse rauwkostsalade Knapperige oosterse combinatie van witte kool,
wortel, komkommer, rozijntjes en ananas in een kerriedressing,
8,00 €/kg
4 seizoens salade verrassende rauwkostsalade in een
milde dressing met prei, wortel, ui, komkommer en selder.
8,00 €/kg
Rode bietensalade Smaakvolle rode bietensalade met rode biet, witte kool,
ui en de zoete smaak van appelen, rozijnen en veenbessen.
8,00 €/kg
Farmer salade Frisse salade op basis van een milde,
romige dressing, rijkelijk gevuld met ananas, witte kool en wortelen 8,00 €/kg
Aardappelsalade (verpakking 1 kg) Ambachtelijk recept met
schijfjes aardappel, ui, peterselie, diverse kruiden en mayonaise 
4,75 €/kg
Gemarineerde aardappelkrieltjes (verkijgbaar per 500 gram)
Gekookte krieltjes in een eigen kruidenmarinade
4,00 €/kg

De prijzen zijn BTW inbegrepen en onderhevig aan marktschommelingen
en kunnen op elk moment door ons aangepast worden.
Betalen kan: cash, bancontact, visa en electronische maaltijdcheques.

