Bestelbon LIMBURGS LANDSCHAP NATUURVLEES

…...

7,5 kg pakket Gallowayvlees (€ 80,00),  inclusief beenschijf

……

15 kg pakket Gallowayvlees (€ 155,00),  inclusief beenschijf

……

5 kg pakket gehakt (€ 32,50)

……

2,5 kg pakket gehakt (€ 16,25)

……

5 kg pakket worst (€ 40,00)

……

2,5 kg pakket worst (€ 20,00)

……

4 stuks beefburger (€ 3,90)

……

4 stuks hamburger (€ 3,90)

…….

 Gratis soepbeentjes bij pakket;  gratis lever bij pakket

Aankruisen evt. beenschijf, gratis soepbeentjes of gratis lever!
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………………………
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………..
Opsturen, mailen faxen of bellen naar:

Slagerij van Cruchten
Spikkerweg 161C,
6042 KS Roermond
Telefoon: 06-53649807 / 0475 - 323178
Fax: 0475 - 327159
E-mail: pvancruchten@hotmail.com
De genoemde prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2017.

Natuurvlees van Het Limburgs Landschap
Het beheer van Stichting het Limburgs Landschap is erop gericht dat zoveel mogelijk
planten- en diersoorten zich thuis voelen in de natuurterreinen. Door onder andere te
hooien en te begrazen ontstaat veel variatie en soortenrijkdom in de natuurterreinen. Het
begrazen met grote grazers als Galloway runderen kan u niet ontgaan. Het is een lust voor
het oog voor onze fietsende of wandelende bezoekers. Dubbel genieten dus, voor u als
bezoeker, maar ook voor de grazers die zich tegoed doen aan de weelderige plantengroei en
zo werken aan een rijkere natuur.

Grote grazers
Het Limburgs Landschap beheert een eigen kudde met Konikpaarden, Nederlandse
landgeiten, Kempische heideschapen en Galloway runderen. De grazers vormen een
essentieel onderdeel voor het beheer en kunnen zich vrij bewegen in de ruim opgezette
natuurterreinen. Jaarlijks worden er tientallen kalveren geboren. De natuur levert ons
ongeveer evenveel stieren op als koeien. Onder natuurlijke omstandigheden trekken de
puberende stieren weg en zoeken een eigen ‘harem’. Daar is in Limburg helaas niet de
ruimte voor. Ieder jaar hebben we dus dieren ‘over’. Nieuwe dieren worden herplaatst in
andere terreinen, uitgeruild of verkocht aan andere natuurorganisaties.

Echt natuurvlees
Onze kudde is ondertussen zo gegroeid dat er ook na uitplaatsing nog dieren ‘overblijven’. Er
is besloten deze dieren te slachten. Deze dieren hebben een vrij en natuurlijk leven gehad en
mooier ‘scharrelvlees’ kunt u niet vinden. Door de rust en het door de dieren zelf
uitgekiende menu heeft het vlees een volle smaak. We willen dit vlees ook aan u aanbieden.
U kunt een uniek stukje vlees met natuurlijke smaak kopen.

100% natuurvlees voor u
Wij hebben een unieke aanbieding en stellen u in de gelegenheid om dit eerlijke, gezonden
en smaakvolle vlees te bestellen, met de garantie dat het vlees afkomstig is van Het
Limburgs Landschap.

Stichting het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
 077-4737575
 info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl

