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Blijf op de hoogte van onze boerderij:
facebook.com/boerderijbleijendijk

Boerderij Bleijendijk - Bleijendijk 7 - 5261NL Vught
meer info: boerderij@bleijendijk.nl – www.bleijendijk.nl

Op onze biologische boerderij houden we koeien van het sterke  
Franse Montbéliarde-ras.

Wij runnen een biologische melkveehouderij op Landgoed Bleijendijk (Vught, aan de A2), waar onze koeien 
het kruidige gras van Bleijendijk en een biologische granenmix te eten krijgen. Onze kudde bestaat uit 
Montbéliarde koeien die bijna altijd buiten lopen. Het zijn grote stevige koeien, die goed melk geven, maar 
ook heerlijk vlees van hoge kwaliteit leveren!
De koeien worden geslacht bij biologische slagerij Van Ginhoven in Tilburg. 

Biologisch Vleespakket van 5 kilo (€70,-)
De pakketten verschillen enigszins qua samenstelling, 
maar zijn allen van dezelfde waarde. Alles is netjes 
vacuüm verpakt in porties voor twee personen. 

Inhoud vleespakket:
Rundersaucijzen  Rundergehakt
Hamburgers  Tartaar
Tournedos   Biefstuk
Baklappen   Biefpuntjes
Entrecote   Ribeye 
Ribstuk   Runderlappen 
Sucade   Soep-/hachee-vlees 
Schenkel   Mergpijpje

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden – Informeer naar actuele voorraad en prijzen

Soort Prijs / kg Verpakt per Prijs

Rundersaucijzen €12,- 2stuks / 250 gram €3,-

Rundergehakt €11,- 250 gram €2,75

Hamburgers - 2 stuks €3,20

Kogelbiefstuk €29,- 250 gram €7,25

Biefstuk v/d haas €48,- 100 gram €4,80

Runderreepjes €21,- 250 gram €5,25

Rosbief €23,- 250 gram €5,75

Entrecote €24,- 250 gram €6,-

Ribeye €24,- 250 gram €6,-

Ribstuk €17,- 500 gram €8,50

Soep / hache vlees €15,- 250 gram €3,75

Stooflappen €16,- 250 gram €4,-

Sucadelappen €17,- 250 gram €4,25,-

Tong €12,- 500 gram €6,-

Schenkel €10,- 350 gram €3,30

Mergpijpje 1 stuk €0,50

Orgaanvlees zoals hart, nier en lever op aanvraag beschikbaar

Losse vleesproducten
Vanaf nu hebben we onderstaande producten los verkrijgbaar. 
Naast de al bekende producten uit het vleespakket, hebben we 
2 soorten droge worst, 2 soorten barbequevlees en 2 soorten 
broodbeleg. Ieder product is afgewogen en geprijsd, dus 
iedere verpakking kan varieren in prijs. Iedere portis is vacuüm 
verpakt en voor 2 personen.

Biologisch vlees van onze boerderij

NL-BIO-01
Skal 103434

Soort Prijs / kg Verpakt per Prijs

Droge worst

Rundersnackworst €21,- 100 gram €2,10

Runder droge worst €20,- 150 gram €2,50

Barbeque

Runderspies bbq €29,- 2 stuks €3,50

Runder bbq worst €11,- 4 stuks €3,-

Broodbeleg

Ossenworst €21,- 150 gram €3,20

Runderrookvlees €28,- 100 gram €2,80


