
        Plaats, datum 

 

 

 

 

 

 

 
Verras uw gasten met een topproduct van eigen bodem. 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw – personaliseren met naam, 

 

Als gerenommeerde restaurantuitbater verstaat u ongetwijfeld de kunst om uw klanten te 

boeien met allerlei culinaire verrassingen. Maar misschien bent u toch op zoek naar iets 

nieuws? U hoeft het niet altijd ver te zoeken… wat dacht u van een hoogwaardige ham van 

eigen bodem die zijn plaats durft opeisen naast de fijnste Spaanse en Italiaanse hammen?  

 

Laat uw smaakpapillen dan veroveren door de unieke ‘Pata Grega’ en de ‘Pata Grega Royal’: 

de Belgische topham die niet traag genoeg kan smelten op uw tong. 

 

Drie jaar gedroogd 

Pure kwaliteit verdient immers alle tijd van de wereld. Dat heeft Gaston Van den Berghe, de 

producent van de Pata Grega, als geen ander begrepen. Hij koos al voor ‘slow food’ lang voor 

de term werd uitgevonden. Onthaasting is voor Gaston geen trendy marketingbegrip, maar 

een echte vanzelfsprekendheid. Vandaar dat de ‘Pata Grega’ de eerste Belgische hamsoort 

was die meer dan 24 maanden gedroogd is. De ‘Pata Grega Royal’ droogt zelfs 36 maanden! 

 

Het allerbeste vlees 

Twee tot drie jaar drogen: u begrijpt dat we voor dit verfijnde proces enkel het állerbeste vlees 

van de beste Belgische dikbilvarkens selecteren. De heerlijke smaak van de Pata Grega is dan 

ook niet te vergelijken met een ander stuk vlees. Het is een culinaire sensatie die u gewoon 

zelf moet ervaren. De Pata Grega is Genieten met een hoofdletter. Waarom zouden we 

trouwens blindelings buitenlandse producten aanprijzen, terwijl onze topproducten van eigen 

bodem minstens evenveel lof verdienen?  Enig chauvinisme is hier beslist op zijn plaats. 

    

Bestellen  

Nieuwsgierig naar zoveel hoge verwachtingen? Contacteer mij dan vrijblijvend via Whatsapp, 

via tel. …………. of e-mail ……. .     Of scan het ingevulde antwoordformulier in bijlage en 

stuur dit naar hetzelfde e-mailadres. Wij maken onze beloftes graag hard!    

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

(naam + ondertekening) 

 

 



 

 

ANTWOORDFORMULIER 
 

JA, IK WIL DE PATA GREGA SENSATIE ERVAREN 
 

 

Mijn voorkeur: 

0  Mijn smaakpapillen kunnen echt niet langer wachten. Ik wens de Pata Grega te bestellen. 

0  Ik wil mij graag eens laten verlekkeren door de geur van de 100.000 drogende hammen en 

zou graag een bezoek brengen aan Grega, de producent van de Pata Grega.   

0 ik wens een bezoek van een vertegenwoordiger van Grega. 

0 ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mijn gegevens: 

Naam: …………………………………………………………………………………. 

Naam van de zaak: …………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Eventuele vragen/opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

VUL IN, SCAN EN MAIL DIT NAAR  (e-mailadres) 


