
Met een ambachtelijke ham zoals bijvoorbeeld de Elzendaler Beenham heeft u een 
basis voor een bijzonder relatie geschenk. Verwen uw relaties en/of werknemers 
met een smaakvol cadeau waarmee u niet alleen uw relatie een blijk van waar-
dering geeft maar u biedt hem of haar een moment om te genieten. Mogelijk in 
combinatie met enkele accessoires zoals een snijplank, een heerlijke fl es wijn of de 
combinatie van een vleesmes en vleesvork. Wij denken graag met u mee. 
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Speenvarken beenham is een echte beenham gemaakt van speenvarken. 
De hammetjes zijn met bovenpoot en bilpijp. De hammen worden gezouten 
gekookt en gerookt en zijn variabel van gewicht. 
 circa 2.500 gram

Speenvarken beenham met been

Een bijzonder smaakvolle ham. Uitermate geschikt als onderdeel van een 
maaltijd of buffet. Een ham met een prachtige uitstraling zonder been. 
Makkelijk in zijn geheel op te snijden. Gemaakt van gehele lende spierstuk.
 circa 3.000 gram

Bonacur

Een prachtig en smaakvol mini beenhammetje. Gemaakt van het spierstuk 
met spaakbeentje. Het hammetje wordt opgetouwd wat een mooie uitstraling 
geeft aan het product. Aan de buitenzijde wordt het hammetje licht gekruid 
met tuinkruiden. Uitermate geschikt als onderdeel van een buffet.
 circa 800 gram

Bourgondische spaakham met been

De ham “Cariño” is het zusje van de Bonacur. Door het kleinere gewicht ook 
voor een kleiner gezelschap toegankelijk.
 circa 1.250 gram

Carino

De Elzendaller beenham is een prachtig hammetje gemaakt van het 
spierstuk met bilpijp. De ham hoeft alleen nog verwarmt te worden in de 
oven en u kunt genieten van een smaakvolle beenham met uitstraling.
 circa 2.200 gram

Elzendaler beenham

Een bijzondere schouderham zonder zwoerd met been. Deze ham wordt 
gegaard in eigen bouillon. Het been geeft tijdens de bereiding zijn specifi eke 
smaakeigenschappen af aan het product. 
 circa 2.250 gram

Unico half

U KUNT KIEZEN UIT:
Onze selectie bestaat uit een aantal heerlijke ambachtelijke hammen. 
Onderstaande hamsoorten zijn stuk voor stuk kwaliteitsproducten 
waaruit u een keuze kunt maken. Variërend in formaat en gewicht 
om zo een passend geschenk samen te stellen.
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