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Qalkoen is een nieuw initiatief dat in het leven is geroepen om zo veel mogelijk mensen een fijne kerst te
bezorgen. Vleeschmeester en verschillende lokale horecazaken bundelen hun krachten voor een feestelijk
kerstdiner met de lekkerste Qalkoenen. “Met de aankoop van het kwaliteitsproduct steun je dus zowel de
horeca als de kinderziekenhuizen”, aldus de initiatiefnemers en horecaondernemers Ernst Hoogenboom en
Dennis Rens. “Zo creëer je niet alleen een kerstgevoel voor jezelf, maar ook voor een familie die het kan
gebruiken.”
Zijn er algemene leveringsvoorwaarden
Ja, lees hier meer informatie.
Waar komen de Qalkoenen vandaan
Onze Qalkoenen komen uit noord Frankrijk. Ze kunnen daar vrij rondscharrelen en eten diverse groenten,
zoals: tomaat, courgette en pompoen. Maar ok rijst en vooral veel granen. Al het voer bevat geen
antibiotica of groeibevorderaars.
Wat gaat er in een gevulde kalkoen
Onze Qalkoenen zijn gevuld met een farce van kalfsgehakt, pruimen, abrikoos, cranberries, walnootjes,
pistachenootjes en een kruidenmix van de Vleeschmeester.
Wat zijn de maten van de Qalkoenen
Qalkoen M: 30 x 25 x 15 CM
Qalkoen XL 45 x 25 x 20 CM
Wanneer wordt mijn Qalkoen geleverd
Op de door u geselecteerde afleverdatum tussen 17:00 en 22:00 uur. U ontvangt in de ochtend van de
levering een email van onze logistieke partner met een gericht tijdslot. 15 minuten voorlevering ontvangt u
een sms. De pakketdiensten zijn enorm druk rond de kerstperiode. Dus wij vragen alvast uw flexibiliteit en
geduld in deze.
Kan je van adres en of afleverdatum wijzigen
Nee, de orders zijn reeds gepakt en staan klaar in distributiecentrum.
Wat als ik niet thuis ben?
Dan levert onze logistiek partner de Qalkoen af bij de buren.
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Moet de Qalkoen in de koeling?
Ja, dus zorg voor voldoende ruimte en mocht u garnituren hebben dan moeten deze ook gekoeld worden
bewaard.
Hoe lang is de Qalkoen houdbaar?
Er zit een tht sticker op de Qalkoen. In de koeling is de Qalkoen 5 dagen houdbaar.
Wordt er eendenvet bij de Qalkoen geleverd
Nee
Wordt er een vleesthermometer bij de Qalkoen geleverd
Nee
Wat zijn de bijgerechten?
Aardappelgratin
Rode kool
Stoofpeertjes
Cranberrysaus
Hoe bereid ik mijn Qalkoen
Klik hier voor meer informatie.
Hoe bereid ik mijn Knolselderij
Klik hier voor meer informatie.
Kan ik alleen met kerst een Qalkoen bestellen
Nee, u kunt ook Qalkoenen bestellen met oudjaar. Dit kan tot 28 december 2020. Klik hier. Deze worden
geleverd op 28, 29 en 30 december.
Is er ook een drive Thru
Ja, deze wordt georganiseerd door Hans van Wolde. Lees er meer over via deze link.

