Prijslijst Bio-hoevevlees Bolhuis
Kies hieronder uit ons aanbod en stuur je bestelling door naar kurt@bolhuis.be .

Pakketten
Product

rundsvlees pakket 1

prijs

Verpakt per

(€/kg)
16

pakket van 7 kg

Samenstelling pakket

entrecote , biefstuk , gezinsbiefstuk,
stoofvlees, rosbief , rundsburger , chipolata
, braadworst, gemengd gehakt

rundsvlees pakket 2

16

pakket van 7 kg

entrecote , biefstuk , gezinsbiefstuk,
rundsburger , chipolata , braadworst, blinde
vinken , gemengd gehakt

rundsvlees pakket 3 =

16,50

pakket van 7 kg

gemarineerde biefstuk en biefstuk, côte à
l’os , rundsburgers, BBQworst en of

BBQ-pakket

chipolata, saté, gemarineerd spek,
gekruide kippenbillen
rundsvlees pakket 4

17,50

pakket van 7 kg

côte à l’os , entrecote, biefstuk, onglet,
stoofvlees , rosbief , rundsburger, puur
runds gehakt

rundsvlees pakket 5

12

pakket van 7 kg

rundsburger, chipolata, blinde vinken,
gemengd gehakt, puur rundsgehakt,
braadworst, kaasburger, gyros

Lamspakket 1

17

pakket van 6 à 8 lamskotelet, lamsspiering,
kg

lamsboutgebraad, lamsschoudergebraad,
merguez, lamsstoofvlees

Lamspakket 2

Hele Bolhuiskip

17

15

pakket van 6 à 8 lamskotelet, lamsspiering,
kg

lamsboutsnedes, merguez, lamsgehakt

1 hele, niet

een Bolhuiskip scharrelt vrij rond op ons erf

versneden kip

en is een kruising van Bressehoen met

(nu niet

Kempische kip.

voorradig)

In 4 versneden

17

Bolhuiskip

1 kip in 4 stukken de Bolhuiskip wordt in 4 stukken versneden
versneden
(nu niet
voorradig)

Venusbergpakket

13,8

varkensvlees (niet bio)

€ 69 voor een

een pakket van 5 kg met spek, worstjes,

pakket van 5 kg

lapjes, varkenskotelet, hespenspek,
varkensstoofvlees

Bolhuispakket

16

pakket van 5 kg

Een pakket van 5 kg met al het lekkers van

voor € 80

het Bolhuis en de Venusberg. De
samenstelling kan variëren naar gelang
jullie vraag en ons aanbod.

Eieren (bio) van onze

2,5

rondscharrelende

Voor een doosje
van 6 eieren

Bolhuiskippen
Klein biogroentenpakket 12

Groot
biogroentenpakket

18

Per

5 à 6 soorten seizoensgroenten recht

groentenpakket

van het veld in een kleinere hoeveelheid

Per

6 à 7 soorten seizoensgroenten van het

groentenpakket

veld in een normale hoeveelheid

Wie 3 of meer pakketten met biovlees bestelt, krijgt 5 % korting!
De samenstelling van de pakketten kan variëren.

Bio runds- en lamsvlees van boer Kurt
Je kan ook zelf je bestelling samenstellen uit ons aanbod in de losse verkoop.
prijs (€/kg)

Bio hoevevlees in losse verkoop

Verpakt per

biefstuk

21.45

per 1

Gezinsbiefstuk

16.40

Per 1

Entrecote

21.40

Per 1

Côte à l’os

21.50

Per 1

Onglet

20

Per 1

filet pur

36

per 1

stoofvlees

14.90

per 500 g

rosbief

17

Per 500 g

gemengd gehakt

10

per 500 g

puur rundsgehakt

12

per 500 g

chipolata

12.50

per 300 g

Braadworst (gemengd rund en varken)

10.50

per 2

rundsburger

12.50

per 2

kaasburger

17

per 2

Blinde vink

14.50

per 2

Schenkel

10.9

per 1

Ossestaart

12

per 500 g

Rundstong

15,50

per 1

Rundslever

7

per 200 g

lamsbout

20,00

per 500 g

lamsboutsnede

21,08

per 2

lamskotelet

25,39

per 3 of 4

lamsschoudergebaad

16,49

per 500 g

lamsstoofvlees

17,45

per 500 g

lams merguez

13,26

per 250 à 300 g

Lamsburgers

13

Per 2

Lamsgehakt
12.50
Per 500 g
Al het rundsvlees, lamsvlees en kip is afkomstig van onze eigen boerderij en is biologisch
gecertificeerd

Scharrelvarkensvlees van Boer Peter
We bieden ook varkensvlees aan van collega Boer Peter van de Venusberg in Lummen. Zijn
varkens scharrelen vrij rond. Het vlees van de Venusberg wordt diepvries aangeboden.
prijs (€/kg)

Bio hoevevlees in losse verkoop

Verpakt per

Varkenskotelet

14.80

per 2

Spieringkotelet

15.80

Per 1

Varkenslapje

16.90

Per 2

Varkensstoofvlees

15.90

Per 500 g

Spek (dik gesneden) natuur

15.90

Per 3

Gezouten spek (dik gesneden)

16.90

Per 3

Hespenspek

17.20

Per 1

Mignonette

16.90

Per 2

Schnitsel

19.70

per 1

Hespengebraad

17.20

per 500 g

Zwarte pens

17.80

Per 2

Witte pens

18.50

Per 2

Gebakken varkens paté

20

per 100 g

