Leuk dat u meer wilt weten over het vlees van de varkens en koeien van De Valkhoeve!
We hebben zowel biologisch varkensvlees als natuurlijk rundvlees. Alle dieren worden hier op De
Valkhoeve geboren en kunt u daar zien in de modderpoel buiten of de weilanden rondom De Valkhoeve en
ze krijgen uitsluitend biologisch voer. Tijdens de open dag van zondag 23 juni is het tevens mogelijk om de
gehele boerderij te bezichtigen.
Wij willen niet alleen eerlijk en heerlijk vlees produceren; we willen het ook toegankelijk maken voor zoveel
mogelijk mensen. Daarbij willen we zo min mogelijk verspillen. Daarom bieden we u de keuze aan om zelf
een pakket samen te stellen. U kiest zelf welk vlees u wilt kopen als ook de hoeveelheid.
Het werkt als volgt:
Hieronder treft u de beschikbare vleessoorten met prijzen aan. U geeft uw keuze aan op het formulier en
stuurt deze voorzien van uw naam, telefoonnummer en emailadres terug naar info@devalkhoevemill.nl of
u geeft het af bij De Valkhoeve.
Wij maken uw pakket voor u klaar en na slachting kunt u deze ophalen. De betaling kunt u bij het ophalen
contant of per pin voldoen.
Het varkensvlees is beschikbaar vanaf 30 juni 2019.
Het rundvlees is beschikbaar vanaf 6 juli 2019.

Al het vlees wordt voorverpakt in porties geschikt voor 2 personen. Dus bijvoorbeeld de hamburgers
worden per 2 stuks verpakt en er is ongeveer 300 gram vlees per verpakking. De prijs zoals hieronder
aangegeven is, is per 2 stuks of per 100 gram vlees. Al het vlees is zonder been verpakt.
Natuurlijk Rundvlees
Product

Prijs per 100 gram
of per 2 stuks

Runderpoulet

4,00

Rundergehakt

1,50

Braadlap

2,00

Biefstuk 150 gr.

4,00

Hamburger 150 gr.

4,50 per 2 stuks

Gekruid tartaar

4,00

Soepschenkel

1,00

Gewenst gewicht /
aantal

Geleverd gewicht /
aantal

Totaalprijs

Biologisch varkensvlees
Product

Prijs per 100 gram
of per 2 stuks

Schouderkarbonade

2,00

Halskarbonade

2,00

Filetlappen

2,00

Gehakt

1,50

Verse worst

1,50

Speklappen

3,00

BBQ worstjes

3,50 per 2 stuks

Hamburger 100 gr

3,50 per 2 stuks

Gewenst gewicht /
aantal

Geleverd gewicht / Totaalprijs
aantal

Sommige producten zijn slechts in beperkte hoeveelheid beschikbaar omdat er simpelweg niet voldoende
vleessoort per dier aanwezig is.
Wilt u onderstaand vlees graag reserveren, dan is dit mogelijk zolang het beschikbaar is. Wie het eerst
komt, wie het eerst maalt.
Product

Prijs per 100 gram
of per 2 stuk

Varkenshaas

3,50

Schnitzel

2,00

Varkenslever

1,00

Varkens nieren

1,00

Rundertong

2,50

Runderlever

2,50

Gewenst gewicht

Geleverd gewicht

Totaalprijs

