Contact, info en bestellingen

Boerderij De Lekkerbek
Wim Huyghe

Afhaaldata voorjaar 2019
Zaterdag 2 maart - rund

Rundvlees – Kalfsvlees

Zaterdag 16 maart - kalf

Pakketten en colli’s

Wafelstraat 58 – Zwalm

Zaterdag 6 april - rund

Tel. 055/49.83.36

Zaterdag 27 april - rund

GSM 0473/320.741

Zaterdag 15 juni – kalf en rund

Boerderij
De Lekkerbek

www.boerderijdelekkerbek.be
info@boerderijdelekkerbek.be
Gelieve op voorhand te bestellen
Bel gerust voor meer informatie !

UNIEK IN UW BUURT !!!

Even voorstellen?
Op onze boerderij wordt sedert 2001 kleinschalig
en met grote zorg voor dierenwelzijn en
eindproduct, rund- en kalfsvlees geproduceerd.
Wij kweken dieren van het belgische ras “witblauw”. Dit ras is gekend om smakelijk en mager
vlees. Onze dieren worden grootgebracht zonder
groeistimulatoren, antibiotica en genetisch
gemanipuleerde organismen en op basis van puur
plantaardige voeding.
Wij bieden pakketten en colli’s aan van zowel
rund- als kalfsvlees en dit in diverse groottes.

Met een voorraadje “lekkerbek-vlees” in uw
diepvries kan het maar zo gemakkelijk zijn ! Geen
aanschuiven meer nodig in de winkel – maar
gewoon uit de diepvries te kiezen.
Ons rundvlees (enkel van vrouwelijke dieren
waarvan het vlees meer verfijnd is dan van
stieren) en kalfsvlees (van kalveren, gezoogd door
de moederkoe) is van absolute topkwaliteit !

Hoe werkt dat?
U kan telefonisch of via mail een pakket bestellen
voor een bepaalde afhaaldatum .
Een week voor deze afhaaldatum contacteren wij
u telefonisch om uw wensen voor de versnijding
door te nemen (hoe dik moeten de biefstukken
zijn? Hoe groot de gebraadjes? Hoe de verdeling
hamburgers/gehakt/worst? …..) en om preciese
uren van afhaling af te spreken.
Uw vlees wordt geslacht en versneden in een EUerkend slachthuis en versnijderij. Zo verloopt alles
100% hygiënisch. Het vlees wordt vervoerd naar
Zwalm in een koelwagen en u kan het bij ons
komen afhalen op het afgesproken tijdstip.
Daarna kan u thuis rustig portioneren volgens uw
eigen wens en invriezen.
Wij voorzien voor u praktische stickers voor in de
diepvries.
Geen bancontact beschikbaar. Betaling enkel cash
of via betaalapp payconiq

Pakketten en Colli’s
Wij bieden pakketten en colli’s van verschillende
groottes, voor elk wat wils !
Rund colli
Rund 1/16
Rund 1/8

10 à 12 kg
20 à 25 kg
40 à 45 kg

11,25 euro/kg
10,65 euro/kg
10,00 euro/kg

Kalf colli
Kalf 1/8

10 à 12 kg
20 à 25 kg

13,80 euro/kg
12,80 euro/kg

Elk pakket volgt de verhouding
eerstekeusvlees/karkas. Deze verhouding hangt
af van het dier en kan dus licht wijzigen.
Op onze website kan je een voorbeeldsamenstelling van de pakketten vinden. Als je
hierin een aanpassing wil, kan dit in onderling
overleg.
Alle producten op basis van gehakt (gehakt,
worst, hamburger, kalfsbrood) worden
geproduceerd met hoogwaardig varkensvlees.
Ze worden enkel gekruid met zout, peper en
nootmuskaat (aan 80% van de gangbare
hoeveelheden).
Verder worden géén toevoegingen gedaan,
behalve eieren om hamburgers en kalfsbrood
beter te binden.

