
 
Vers rundvlees van eigen boerderij, 

eerlijk en uit de streek 
 

Het rundvlees van onze Limousin-runderen voldoet aan de laatste PVE-
IKB standaarden die staan voor diervriendelijke productie en verwerking. 
Bovendien zijn wij gecertificeerd met het Beter Leven twee sterren 
keurmerk van De Dierenbescherming.  

 
Er kan zelf een rundvleesbestelling (vanaf 5kg in totaalgewicht) samengesteld worden uit 
onderstaande lijst. Daarnaast is het ook mogelijk om een gemengd pakket te kiezen, dit pakket 
heeft een totaalgewicht van minimaal 5kg en wordt door ons gevarieerd samengesteld uit 
onderstaande rundvleessoorten.      

 
U kunt uw bestelling via e-mail doorsturen, waarna wij u informeren wanneer uw bestelling af te 
halen is. Het rundvlees wordt in de bestelhoeveelheid per vleessoort vers verpakt, waarna u zelf 
het rundvlees in gewenste porties kunt portioneren en invriezen. 
 
Ons Limousin rundvlees is een natuurproduct. Dit betekent in de praktijk dat de onderlinge 
verhoudingen van de rundvleessoorten kunnen variëren. Wij streven er uiteraard naar om ieders 
bestelling zo compleet mogelijk te kunnen leveren.   

 
Voor meer informatie en/of een bestelling: 

Fam. Janssen | info@boerderij-janssen-spaubeek.nl | facebook: Boerderij Janssen Spaubeek 
  

Bestelformulier (prijzen per 15-02-2022) 
 

Biefstuk*      à €17,85/kg           ____kg  
Kogelbiefstuk*    à €19,95/kg           ____kg 
Rosbief       à €16,00/kg           ____kg 
Contrafilet     à €17,35/kg    stuk    lappen        ____kg 
Braadstuk                       à €15,50/kg                  ____kg 

Ossenhaas*     à €34,10/kg           ____kg 

Stoofvlees: Runderlap   à €13,90/kg           ____kg 
                   Sukade     à €11,80/kg           ____kg 
                   Riblap    à €  9,45/kg           ____kg 
Runderpoulet     à €11,55/kg           ____kg 
Rundergehakt     à €  8,40/kg           ____kg 
Runderbraadworst    à €10,50/kg           ____kg 
Soepvlees (schenkel)    à €  7,90/kg                        ____kg 
Runderburgers (110 gram)                 à €  1,20/st                              ____st 
 
Rundertong (in overleg)    à €14,50/st      

 
Of Gemengd pakket    à €13,10/kg (pakket 5kg/€65,50)  
           
*De vraag naar deze rundvleessoorten is vaak groter dan één rund kan bieden, daarom verdelen 
wij de beschikbare hoeveelheid (per soort) naar rato over de bestelde kilogrammen. 

  
Naam: _______________________________ Tel: __________________ 

 
 
E-mailadres: 

 

 
____________________________________________________________ 

Bij bestelling van meer dan 15 kg: 3% korting, meer dan 25 kg: 5% korting! 
 
 


	Bestelformulier (prijzen per 15-02-2022)

