
T-bone - ierland 
een T-bone bestaat uit een entrecote links en een kleinere filet pur rechts. 
ze worden gescheiden door een T-vormig bot... vandaar de naam

tomahawk - ierland 
een prachtige ribeye met de volledige rib er nog aan. er zijn er slechts 6 
per halve koe

filet pur - belgisch witblauw
voor de liefhebbers van mager, mals en zacht smakend vlees.
nog iets malser dan de ierse angus

filet pur - ierse angus
deze filet pur van 100% raszuivere black angus is 
tegelijk supermals maar toch karaktervol. in 
vergelijking met belgische filet pur is deze, door 
wat meer vet, iets voller van smaak

ribeye - ierse angus
de angus ribeye is mooi gemarmerd, waardoor 
hij na bereiding lekker mals en zeer smaakvol is

nice to meat you



runderrassen
witblauw - belgië
dit rundsvlees kopen we aan bij lokale boeren en is het magerste in ons gerijpt 
assortiment. hoe meer vet, hoe voller en krachtiger de smaak

simmental - alpen oostenrijk / zwitserland
de simmentalers zijn runderen die opgroeien in de alpen waar ze veel (berg)kruiden eten. de 
dieren hebben op hellingen gelopen en dat heeft een invloed op de karakteristieke smaak en 
de mooie vetdooradering

holstein - nederland
deze melkkoe heeft een zinderende smaak, een vrij grove vezelstructuur, maar is toch zeer 
mals. bij verschillende blindproeverijen als beste steak ter wereld uitgeroepen. holstein steak is 
een absolute topper in onze collectie

rubia gallega - spanje 
het prachtige iberische rundvlees rubia gallega heeft een zeer mooie en verfijnde smaak. een 
duidelijk kenmerk van dit rundvlees is de subtiele vetdooradering. de unieke smaakbeleving 
onstaat door de natuurlijke en vrije levenswijze van deze runderen

varkensvlees

het ibericovarken, ook bekend als ‘pata negra’, levert van ’s werelds lekkerste varkensvlees.
het varken wordt in vrijheid gekweekt in salamanca en extremadura en doet zich tegoed aan 
grassen, kruiden, granen, paddenstoelen en eikels

TIP vraag naar onze iberico varkenskroon en pluma
pluma is een speciale versnijding die we alleen bij de ibericovarkens terugvinden. de pluma is 
een spier uit de nek van dit smaakvolle varkensras. heerlijk mals en supersmaakvol,  lekker om 
te grillen op de barbecue of in de grillpan
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