Rundvlees van

Natuurlijk in balans

Mijn koeien
Het houden van Blonde d’ Aquitaine koeien op een kleinschalige manier,

waarbij de liefde voor ieder dier centraal staat, is voor mij erg belangrijk.
De kwaliteit staat centraal, en niet de kwantiteit. Deze kleinschaligheid combineer ik met een natuurlijke manier van werken, zonder
ingrepen op de dieren en zonder het gebruik van kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen. Mijn koeien leven dan ook in kuddes, samen met hun kalveren en een stier. Zij houden hun horens en leven zoveel mogelijk buiten (april-november) in de weides in de omgeving van Heumen. Hier kunnen zij volop genieten
van het verse gras en de kruiden in de wei.
In de winter staan de dieren op stal om ze te beschermen tegen de
natte en koude omstandigheden. In die periode eten zij zongedroogd
gras. Dit gras is afkomstig van de weides en de natuurgebieden die ik beheer in samenwerking met de eigenaren van deze gebieden. Mijn dieren
eten enkel gras en zijn dus grasgevoerd. Dit proeft u terug in het vlees.
Grasgevoerd is gezonder voor dier én mens. Het voer voor de dieren
komt dus van dichtbij en er wordt geen gebruik gemaakt van soja van ver
weg. Een eventueel tekort aan mineralen wordt opgevangen door mineralen
te verstrekken, die de dieren naar eigen behoefte kunnen opnemen. Op deze manier blijven de
dieren gezond en is vrijwel geen antibiotica nodig (enkel in uitzonderlijke gevallen). Uiteindelijk
zorgt dit alles er samen voor dat ik u een stukje lokaal rundvlees van mijn dieren kan aanbieden.
Mijn bedrijfsvoering en rundvlees hebben de volgende kenmerken:

Lokaal • Natuurlijk • Traceerbaar • Kleinschalig • Grasgevoerd
Geen gebruik van kunstmest • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Vrijwel geen antibiotica • Grootste deel van het jaar in de wei
Kuddeverband • Kalfjes blijven bij de moeder

Het rundvlees
Afkomstig van mijn koeien (vrouwelijke dieren) en is standaard:
• Ambachtelijk bereid
• Gerijpt om te zorgen voor malser en smaakvoller vlees via het natuurlijke proces van enzymen
in het vlees
• Gekruid (verse worst en hamburgers) met pure kruiden en dus zonder E-nummers,
conserveringsmiddelen, smaakversterkers, kleurstoffen, et cetera. Het gehakt is daarnaast ongekruid
• Vacuüm verpakt in porties voor 2 personen (meer of minder personen ook mogelijk in overleg)
• Diepgevroren omdat ik het vlees na de verpakking zo snel mogelijk invries en zo de kwaliteit van
het rundvlees kan waarborgen
• Bij u thuis bezorgd in de regio Nijmegen (bezorgmoment en kleine hoeveelheden in overleg)

assortiment rundvleespakketten
Standaard rundvleespakket • 6 kg voor € 98,50 of 12 kg voor € 189,50
Dit standaard rundvleespakket bestaat uit vlees afkomstig van alle delen van
het rund. Van extra malse biefstuk tot prachtig gehakt en van mooie poulet
voor in de soep tot veelzijdig wokvlees.
Biefstuk

Reepjesvlees

Riblappen

Tartaartjes

Entrecote

Poulet/Hacheevlees

Rundergehakt

Runderschnitzels

Soepvlees aan stuk

Runder verse worst

Wokvlees

Magere stooflappen

Hamburgers

Luxe rundvleespakket • 3 kg voor € 98,50
Genieten van de luxe delen van het rund, speciaal voor u geselecteerd!
Ossenhaas

Kogelbiefstuk

Zijlende

Entrecote

Ribeye

Stoofvleespakket • 3 kg voor € 49,50
Bereid een ouderwets stoofpotje met mals stoofvlees of trek eens een
(H)eerlijke pan rundvleessoep met schenkel en soepvlees.
Sucadelappen

Schenkel

Poulet/Goulash

Magere stooflappen

Soepvlees aan stuk

Kennismakingspakket • +/-2 kg voor € 33,50 (Eerste keer bestellen voor €31,50)
Maak kennis met mijn rundvlees of laat een ander eens kennis maken.
Een pakket met verschillende soorten vlees welke u de mogelijkheid geven
om mijn rundvlees goed te proeven.
1x Biefstuk

(2 personen)

1x Entrecote (2 personen)

1x Wokvlees (300 gram)

1x Rundergehakt (300 gram)

1x Poulet/Goulash (300 gram) 1x Runder verse worst (350 gram)

Gehaktpakket • +/- 3,5 kg voor € 49,50
Een pakket met mijn veelzijdige, ongekruide gehakt, verse worst en hamburgers.
5x Rundergehakt (300 gram)

3x Runder verse worst (350 gram)

4x Hamburgers (2 stuks)

Luxe rundvlees • (apart te bestellen) prijs per kg
Ossenhaas

€47,50

Kogelbiefstuk €30,50

Zijlende

€36,50

Staartstuk

€25,00

Ribeye

€29,50

Bavette

€25,00

Heeft u speciale wensen zoals rundvlees aan het stuk voor op de barbeque?
Of wilt u het rundvlees verpakt in porties voor drie personen?
Geef uw wensen dan bij mij aan, zodat ik hier rekening mee kan houden.
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