Waar komt
ons vlees vandaan?

Wij houden van ons vak en zijn trots op het slagersambacht. Daarom vinden we
het belangrijk vast te houden aan ‘ouderwetse’ kwaliteit en authentieke smaak.
Ons vlees komt daarom van bedrijven waar men grote waarde hecht aan
een verantwoord bestaan van de dieren. Zo kunnen wij voor onze klanten
een mooi en eerlijk stuk vlees op ambachtelijke wijze verwerken.

Rundvlees uit de
Bovenkerkerpolder

Ons rundvlees komt van runderen die opgroeien
op de weiden van de Bovenkerkerpolder in
Amstelveen. Onze runderen leveren mooi, mager
vlees; smaakvol en botermals. Wij snijden met
liefde een mooi stuk rundvlees voor u af. Of het
nou gaat om een malse biefstuk, entrecote, côte de
boeuf, staartstuk of riblappen. Wij kopen hele runderen zelf in bij een
mester met wie we al vele jaren zaken doen. Zo kunnen we de smaak
waarborgen die u van ons gewend bent.
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Varkensvlees van het
Beemsterland

Ons varkensvlees is afkomstig van het Beemsterland. Vlees van het
Beemsterlands varken is diervriendelijk geproduceerd. De zeugen
worden gehouden in groepshuisvesting waar ze vrij in stro kunnen
rondscharrelen. Ze krijgen veilige diervoeding zonder antibiotica en
groeibevorderaars. Zo waarborgen uw Beemster varkenshouder èn wij
de kwaliteit van uw varkensvlees: mals vlees met een goede structuur
en weinig vochtverlies. Voor meer informatie kijk op
www.beemsterlantsvarken.nl
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Scharrelhoen van de Veluwe

Ons scharrelkipvlees betrekken wij van Bourgondische Scharrelhoen.
Dit bedrijf heeft een ouderwets lekkere scharrelhoender gefokt
dat met een speciaal soort voer - rijk aan kruiden en granen grootgebracht wordt in ons eigen land. De overheerlijke smaak
herinnert u aan vroeger tijden.
De kuikens groeien op in stro en in hun eigen tempo.
Als de kuikens groter worden, kunnen ze zelf buiten hun
kostje opscharrelen. Het voer is zonder toevoegingen van
groeibevorderaars of antibiotica. Op de Veluwe staan kleinschalige
stallen met buitenuitloop in de weilanden. Elke morgen worden er
buiten granen uitgestrooid om de scharrelhoenders in de weide
te laten scharrelen. De dierenbescherming kent het beterleven
kenmerk met twee sterren toe aan de Scharrelhoen. Op www.
beterleven.dierenbescherming.nl vindt u meer over dit kenmerk.

Lamsvlees uit het Groene Hart
Wij hebben voor u altijd vers Hollands lamsvlees
uit de groene weide van Kamerik. Dit lamsvlees is
een uniek natuurlijk product met een uitgesproken
smaak, afhankelijk van de leeftijd van het lam.
Wij verdelen de Hollandse lammeren zelf in onder
andere lamsbout, lamsrollades, lamskoteletten,
lamsschenkels en lamsschouder (slow cooking). De
zilte smaak en malse structuur in combinatie met
verse groene kruiden is een ware delicatesse.
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Kalfsvlees uit Holland

Ons kalfsvlees, uit Hollandse weiden, is wereldberoemd om de
uitstekende kwaliteit. Van de meest malse kalveren snijden onze slagers
onder andere mooie kalfsoesters en malse schnitzels. Ook kalfslever en
kalfszwezerik hebben we in huis. Ossobuco, saltimbocca, koteletten en
vitello tonato: al onze kalfsspecialiteiten worden gekenmerkt door een
zachte smaak. Voor fijnproevers!
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