
Serveren
Onze gerookte producten zijn kant-en-klaar. Voor een optimale smaakbeleving laat u deze gerookte waren zoals paling, zalm en 
makreel op kamer temperatuur komen alvorens deze te serveren. Kijk ook eens op www.palingkopen.nl/recept voor feestelijke 
borrel en diner recepten. 

Cadeautip 

Doe eens een bosje paling cadeau! Verras vader, moeder, opa of oma met onze heerlijke gerookte paling deze feestdagen. 
Ze zullen ervan smullen! Via onze webshop kunt u een bestelling gemakkelijk en gekoeld bij hen aan huis laten bezorgen. 

Nieuwsbrief
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor kortingsacties, recepten en tips voor de feestdagen. U kunt zich hiervoor abonneren 
via www.palingkopen.nl (scrol naar rechtsonder op de pagina). 

Bewaaradvies
Gekoeld bewaren, ten minste houdbaar tot de datum vermeld op het etiket. Na openen binnen twee dagen consumeren. 

Onze gerookte paling is een authentiek ambachtelijk product, gerookt boven een 
smeulend vuur van beukenhout.
Het roken is van oudsher uitgevonden om de paling langer te bewaren, wij gebruiken nog steeds dezelfde ambachtelijke 
rooktechniek. Elke stap wordt met de hand uitgevoerd, van roken boven het houtvuur tot fileren met de expertise van jarenlange 
ervaring.

Tel: 0492 - 57 44 44
bestelling@rijpelaal.nl

Rijpelberg 5, 
5703 KD  Helmond

www.palingkopen.nl 
www.rijpelaal.nl

Graag tijdig bestellen, minimaal 2 dagen voor afhaaldatum.

Losse verkoop ook mogelijk zolang de voorraad strekt, de besteller is sneller!

 

 
Eigen kwekerij

Alle paling komt uit eigen kwekerij waar milieu- en diervriendelijk gewerkt 

wordt. Hierdoor is de paling puur natuur en altijd lekker vers.

Door het kopen van gekweekte paling draagt u bij aan het duurzaam beheer 

van paling in Nederland. Deze duurzame paling is te herkennen aan het ESF 

logo op de verpakking, voor meer informatie kunt u terecht op www.DUPAN.nl. 

Lever uw bestelformulier in bij onze winkel of mail deze naar bestelling@rijpelaal.nl, 

u kunt een bestelling ook telefonisch doorgeven via 0492-574.444. 

Bij de bestelling geeft u een afhaal datum en tijdvak door, uw bestelling ligt op het gekozen 

moment klaar.

 

 

Geschiedenis
Rijpelaal is ruim 30 jaar geleden door familie Meulendijks opgestart en nog 

steeds een hecht familiebedrijf, inmiddels onder leiding van zoon Paul. Paul hielp van jongs af aan mee in het bedrijf. Hij gelooft in paling kweken, 

maar met toegevoegde waarde, dus in combinatie met de rokerij, het 

paviljoen en de webshop

Heerlijk genieten 
van onze vis?

Gerookte paling heel

Pepermakreel filet

Gerookte zalmforel

Gefileerde paling

Gerookte makreel heel

Warm gerookte zalmmoot



Naam

Omcirkel het gewenste tijdvak

Gewenste afhaaldatumTelefoonnummer

Wanneer wil je de bestelling komen halen? 

MAANDAG DI WO DO VRIJ ZA ZO

- 9:00 - 11:00 9:00 - 11:00 9:00 - 11:00 9:00 - 11:00 9:00 - 11:00 10:00 - 12:00

12:00 - 14:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 12:00 - 14:00

14:00 - 16:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 14:00 - 17:00

16:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 -

Bestelling mailen kan ook 
naar: bestelling@rijpelaal.nl

Bestelgegevens

Openingstijden:     Maandag     12:00 - 18:00          Dinsdag t/m vrijdag     09:00 - 18:00          Zaterdag     09:00 - 17:00          Zondag     10:00-17:00

Sluitingsdagen:     1e paasdag 1e pinksterdag          1e en 2e kerstdag          nieuwjaarsdag

Oktober t/m Maart geopend tot 17:00

ONZE AMBACHTELIJKE VISDELICATESSEN EENHEID PRIJS AANTAL TOTAAL

Gerookte paling in z’n jasje 500g € 18,50

Gefileerde paling (vacuüm verpakt) 100g € 5,95

250g € 14,00

Warm gerookte zalmmoot (+/- 200g) 100g € 4,25

Koud gerookte zalm (langgesneden) (vacuüm verpakt) 100g € 4,99

Gerookte zalmforel (+/- 300g) 100g € 2,49

Gerookte makreel (+/- 375g) per stuk € 4,95

Pepermakreel filet (+/- 100g) per stuk € 2,95

Gefileerde makreel (+/- 130g) per stuk € 3,95

Zalmzijde koud gerookt (+/- 1000g) (vacuüm verpakt) per stuk € 41,95

Zalmzijde koud gerookt gesneden (+/- 1000g) (vacuüm verpakt) per stuk € 42,95

Zalmzijde warm gerookt (+/- 1000g) (vacuüm verpakt) per stuk € 41,95

LEKKER VOOR OP TAFEL EENHEID PRIJS AANTAL TOTAAL

Hollandse garnalen 100g € 5,99

Palingsalade 150g € 4,99

Zalmsalade 200g € 4,99

Surimisalade 200g € 4,99

Tonijnsalade 200g € 4,99

Palingsoep 500ml € 6,50

1 liter € 10,95

Vistrio 
(Gefileerde paling, koud gerookte zalm, Hollandse garnalen
en coctailsaus)

1 persoon € 6,95

2-3 personen € 14,95

Luxe ambachtelijke visschotel Groot
(Gefileerde paling, warm gerookte zalm, peper makreel, koud gerookte 
zalm, hollandse garnalen, zalmsalade, surimisalade, tonijnsalade, 
cocktailsaus. Meerprijs per uitzondering € 5,00)

4-6 personen € 63,95

Luxe ambachtelijke visschotel Klein
(Meerprijs per uitzondering € 5,00)

2-3 personen € 37,95

Salade trio (zalm-, surimi- en tonijnsalade) 450g € 10,95

Borrel-pakket
(Gefileerde paling, koud gerookte zalm, palingsalade, zalmsalade,
tonijnsalade, pepermakreel)

per stuk € 32,95

Palingvlootje (100g puur gerookte palingfilet) per stuk € 6,75

Rondje Rijpelaal (Gefileerde paling, warm gerookte zalm, peper 
makreel, koud gerookte zalm, cocktailsaus.
Meerprijs per uitzondering €  5,00)

1000g € 54,95

STOOF-/BAKPALING EENHEID PRIJS AANTAL TOTAAL

Stoof/bakpaling met huid (vacuüm verpakt) 1000g € 19,50

Stoof/bakpaling zonder huid (vacuüm verpakt) 1000g € 29,00

PALING OM ZELF TE ROKEN EENHEID PRIJS AANTAL TOTAAL

Gepekeld en ongepekeld (vacuüm verpakt) 1000g € 20,99

10kg+ € 19,00 per kg

Betaald JA  /  NEE 


