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Onze paasproducten zijn verkrijgbaar in de uitleverweken 10 t/m 14. 
De uitleverweken van de voorjaarspatés 

vindt u terug op de desbetreffende pagina’s. 

De Spiegeleire nv behoudt zich het recht voor dit 
aanbod op ieder moment te wijzigen.

paaspatés
Hampaté met abrikozen, cranberry en peer

Klassiekers
Paté met Serranoham en meloen
Paté van lam met kweeperen en vijgen
Paté van lam met rozemarijn
Paté met peren en honing
Fijne appelpaté met krokant gebakken spekjes
Paté Reserva Negra®

Paté met Breydelham
Abdijpaté van Oudenburg

4

5
6
 7
8
9

10
12
13

asperge paté
lente/zomer patés
Asperge paté 
Jardinière paté 
Paté met zongedroogde tomaten, mozzarella, 
groene olijven en oregano

14
15
15

grote verpakkingen

5
nieuw

14

16

paasverpakkingen18



Hampaté met abrikozen, cranberry en peer

Nieuw

PAASPATÉ

4

284 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen. 

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Een originele fruitcombinatie in de overheerlijke grove hampaté.
De zoete smaak van de abrikozen, het friszoete van de peer en het friszure 
van de cranberries zorgen niet alleen voor de smeuïgheid van de paté maar 
ook voor een rijke/frisse smaak.
Bovendien geven de rode besjes en stukjes abrikoos de paté een extra 
feestelijk tintje.



Paté met Serranoham en Meloen
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PAASPATÉ

´Meloen met Serrano ham´ is een klassieker op de kaart met 
voorgerechtjes. Een reflectie van deze klassieker mocht zeker niet 
ontbreken in ons paté gamma. Het zoete van de meloen en het zilte van 
de ham vullen mekaar mooi aan in deze heerlijke smeuïge paté. Deze paté 
leent zich voor vele doeleinden: tapas, borrel, voorgerecht, broodbeleg, 
enz…

511 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Paasspecialiteit



Paté van lam met kweeperen & vijgen

Klassieker

PAASPATÉ
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576 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen. 

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Lams, het vlees bij uitstek bij de Paasdagen.
In combinatie met een gelei van kweeperen en stukjes gedroogde vijgen 
krijgt deze paté een zoete smaak met een zachte knisperige bite van de 
kleine vijgenpitjes. 



Paté van lam met rozemarijn
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PAASPATÉ

De lamspaté is een grove paté met aparte smaak. Deze smaak wordt 
verkregen door de combinatie van lamsvlees, dat een lichte pittige smaak 
heeft, met een vleugje knoflook en een takje verse rozemarijn. Deze paté 
is bijzonder geschikt om het assortiment exclusieve vleeswaren uit te 
breiden.

131 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Klassieker



Paté met peren en honing

Klassieker

PAASPATÉ
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416 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen. 

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Door toevoeging van honing aan deze vruchtenpaté krijgt deze paté een 
warm-zoete smaak, heerlijk in combinatie met de frisse stukjes peer. 
De structuur is grof, maar toch smeuïg door de honing en het sap van de 
peren.



Fijne appelpaté met
krokant gebakken spekjes
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PAASPATÉ

Deze fijne roompaté verrijkt met een heerlijke huisgemaakte appelcompote 
en krokant gebakken spekjes, is een paté met een sterk karakter. De 
appelsmaak geeft deze paté een aangename lichtzoete smaak, terwijl het 
spek deze paté een licht zoute touch en tevens een crispy bite geeft.

499 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Klassieker



Paté Reserva Negra®

Klassieker

PAASPATÉ
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595 192  I  FIJN

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Uitsluitend verkrijgbaar 
in afgebeelde verpakkingen.

Deze exclusieve paté, 100% Duroc, bevat uitsluitend vlees van raszuivere 
Duroc-varkens die geboren, gekweekt en geslacht worden in Spanje. 
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Niet alleen het vlees, maar ook de vermaarde gedroogde ham 
Gran Reserva wordt verwerkt. Deze bijzondere grondstoffen geven 
de paté Reserva Negra®, een unieke, verfijnde en intense smaak. 

595 552 I FIJN
Zwart smal kunststof bakje
Gewicht per stuk: 1,600 kg

595 024 I FIJN
Half tunneltje met goudfolie

Gewicht per stuk: 0,500 kg



Paté met Breydelham

Klassieker

PAASPATÉ
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599 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg

MET STATIEGELD

Uitsluitend verkrijgbaar 
in afgebeelde verpakkingen.

Deze ovengebakken paté heeft de typische en lekkere Breydel smaak. 
Deze smaak wordt verkregen door de toevoeging van de Breydelham en 
zijn unieke kruidenmengeling. De paté is grof van structuur.

599 024 I GROF
Half tunneltje met goudfolie
Gewicht per stuk: 0,500 kg 

599 192



Abdijpaté van Oudenburg
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PAASPATÉ

De ´Abdijpaté van Oudenburg´ is een ´echte klassieke boerenpaté´. Deze 
receptuur werd reeds bekroond met 3 gouden medailles op binnen en 
buitenlandse vakbeurzen. Een uitstekende paté voor bij een lichte maaltijd, 
als voorgerecht of op buffetten.

375 192  I  GROF

Verpakking 192
Witte porseleinen schaal

Gewicht per stuk: 
2,600 kg 

MET STATIEGELD

Eveneens verkrijgbaar 
in andere verpakkingen.

Vraag naar onze 
mogelijkheden.

Klassieker
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Deze voorjaarspaté is een heerlijke romige lekkernij. Tijdens het bakproces dringt de smaak van de stukjes 
asperge (voor het grootste deel fijn gecutterd) door tot in de kleinste patédeeltjes. Het resultaat is een 

verrassende asperge paté, extra smeuïg door het vocht van de asperges.

Verkrijgbaar vanaf uitleverweek 13 t.e.m. 25. 

ASPERGEPATÉS

123 I Beige aspergevormige terrine: 
Gewicht per stuk: 3,400 kg
192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 2,600 kg MET STATIEGELD
080 I Blokvorm van leverkaas/blokpaté
Gewicht per stuk: 2,150 kg
Enkel verkrijgbaar in afgebeelde verpakkingen.

493 123 I FIJN

493 192 I FIJN

217 080 I FIJN

OPGEPAST! 
NIEUWE 

ARTIKELCODE 
ASPERGEPATÉ.
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124 192 I GROF

Jardinière paté

Door toevoeging van tuingroenten (zoals uien, prei, 
worteltjes, peterselie en tomaten) wordt een paté, 
grof van structuur, verkregen met een bijzondere 

smaak en sterk geurend aroma. 

Verkrijgbaar vanaf 
uitleverweek 10 t.e.m. 15.

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 

2,600 kg MET STATIEGELD
Enkel verkrijgbaar in de afgebeelde verpakkingen.

352 192 I FIJN 

Paté met zongedroogde tomaten, mozzarella, 
groene olijven en oregano

Met mozzarella kun je echt alle kanten op, niet alleen 
in voorgerechten en op pizza´s... Maar het is ook 

heerlijk in deze fijne paté. 
De zongedroogde tomaten en de lichte notensmaak 

van de olijven zorgen voor wat extra pit terwijl de 
oregano een aparte smaak geeft aan de paté.

Verkrijgbaar vanaf 
uitleverweek 20 t.e.m. 30.

192 I Witte porseleinen schaal: 
Gewicht per stuk: 

2,600 kg MET STATIEGELD
Enkel verkrijgbaar in de afgebeelde verpakkingen.

LENTE/ZOMER
PATÉS

Lente

Zomer
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XXX 368
Gewicht per stuk: 8,000 kg - met statiegeld

Grote witte porseleinen schaal

Afgebeelde patésmaak: 
(511) Paté met Serranoham en meloen (fijn)

XXX 038
Gewicht per stuk: 16,000 kg - met statiegeld

Rechthoekige inox schaal met handvaten

Andere rechthoekige verpakkingen in inox:  

(XXX 001) Rechthoekige inox schaal met handvaten: 
 Gewicht per stuk: 25,000 kg  - met statiegeld

(XXX 037) Rechthoekige inox schaal met handvaten: 
 Gewicht per stuk: 6,000 kg   - met statiegeld
 

Afgebeelde patésmaak: 
(117) Cranberry Paté (fijn)

VERPAKKING
GROOT
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XXX 194
Gewicht per stuk: 4,700 kg - met statiegeld

Gastro terrine XXL

Afgebeelde patésmaak: 
(499) Fijne appel paté met krokant gebakken spekjes (fijn)

XXX 137
Gewicht per stuk: 3,000 kg 

Zwart gespikkelde wok

Afgebeelde patésmaak: 
(131) Paté van lam met rozemarijn (grof)
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VERPAKKING
PASEN

XXX 148
Gewicht per stuk: 2,400 kg 

Geel ovaal kunststof bakje

Afgebeelde patésmaak: 
(416) Paté met Peren en Honing (grof)

XXX 070
 Gewicht per stuk: 2,900 kg 

half-paasei-vormige terrine

Afgebeelde patésmaak: 
(416) Paté met Peren en Honing (grof)  
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NOTA’S
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