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Gratis biologische olijfolie van eigen boom bij aankoop
van alle biefstukken en steaks

VLEESCHMEESTER SCHENKT KLANTEN

(H)EERLIJKE BIOLOGISCHE OLIVARERA OLIJFOLIE
Uw Vleeschmeester selecteert voor uw Vleesch vertrouwde en traceerbare
slachthuizen, mesters en verwerkers. Er worden geen concessies gedaan aan
kwaliteit en versheid, het vee krijgt geen antibiotica of groeihormonen; Alleen
het beste is goed genoeg. Het spreekt dan ook voor zich dat voor de olijfolie
bewust is gekozen voor een partner die gaat voor verantwoord, biologisch en
duurzaam ondernemen. Sinds afgelopen zomer schenkt uw Vleeschmeester de zachte Olivarera Olijfolie bij uw Biefstukken, Rib Eyes en Entrecotes.
De Manzanilla olijven voor deze biologische Virgen Extra olijfolie worden in
oktober/november met de hand geplukt en op kwaliteit geselecteerd. Nog dezelfde dag verdwijnen alleen de àllerbeste olijven in de molen en komt een
heerlijk zachte en romige olijfolie tevoorschijn. Elk jaar weer, de zachtste olijfolie, perféct voor de bereiding van uw Vleesch. Voordat u uw biefstukken bakt
marineert u ze eerst een paar uur in dit vloeibare goud uit Andalusië. Succes
gegarandeerd!

VLEESCHMEESTERS ADOPTEREN
OLIJFBOMEN IN ANDALUSIË
Olivarera Olijfolie geeft om de toekomst van zelfstandige olijfboeren en dankzij uw Vleeschmeester kunt u ook genieten van de heerlijke producten die in
kleine familiebedrijven in Zuid-Spanje gemaakt worden. De biologische boeren
krijgen dankzij deze samenwerking een eerlijke prijs voor hun heerlijke en traceerbare product. Om Olivarera en de aangesloten boeren extra te steunen heeft
uw Vleeschmeester een olijfboom in het Zuid-Spaanse Andalusië geadopteerd.
Hiermee garandeert de Vleeschmeester een bepaalde afname per jaar, die hij
u weer cadeau doet bij uw luxe Rundvleesch. Elke Vleeschmeester Vestiging
adopteert een eigen adoptieboom en zo krijgt u deze olijfolie uit “eigen” olijfgaard. Want met de groei van de Vleeschmeesters zal ook het Vleeschmeester
Olijfbomenveld steeds verder uitbreiden.
Kunt u er niet genoeg van krijgen? Dat snappen we best: de biologische Olivarera
Olijfolie laat zich immers ook zeer smakelijk verwerken in een dip bij brood,
salades of zelfs zoete gerechten. Grotere hoeveelheden Olivarera Manzanilla
Olijfolie is in blikjes met schenktuit te koop bij uw Vleeschmeester filiaal.

WELKOM BIJ

Vleeschmeester

Beste Vleesch-liefhebber,
Met trots presenteren wij hierbij ons barbecue magazine.
Trots op het resultaat van het magazine, maar ook trots
op onze winkels die iedere dag mooie producten maken
en het hele barbecue seizoen hard werken om zowel in
de winkel, als buiten op locatie onze naam eer aan doen.
Barbecueën is topsport en wordt steeds professioneler,
niet alleen thuis, maar ook voor ons in de winkels en op
locatie. Als specialist spelen wij hier op in. Met de komst
van de Bastard en de Green Egg, komt er veel meer bij
kijken dan alleen wat sateetjes en hamburgers grillen. De
trend is “shared dining” en “slow cooking”, mooie grote
stukken vlees en goed vlees. Vlees met een verhaal en
een eerlijke en duidelijke herkomst.
Daarom ben ik trots. Trots op wat onze winkels iedere
dag weer presteren en aanbieden. Trots op de ondernemers en de medewerkers van alle winkels, die iedere dag
weer vol passie aan de slag gaan om iedereen te verwennen met de beste en de lekkerste producten.

Ik ben trots op de nieuwe vestiging in Roosendaal,
waarmee ik ook al kan verklappen dat dit niet de laatste
nieuwe Vleeschmeester vestiging van het jaar wordt.
Naast trots ben ik ook dankbaar. Dankbaar voor iedereen die iedere dag weer een succes van Vleeschmeester
maakt en hier zijn steentje aan bij draagt.
Dat zijn in het bijzonder alle Vleesch-liefhebbers die
iedere keer weer een bezoek aan onze winkels brengen
en het vertrouwen geven aan onze winkels. Het succes
wat Vleeschmeester nu doormaakt gaat samen met het
vertrouwen wat wij iedere dag weer krijgen en daar ben
ik trots op.
Wij doen er weer alles aan om er een heel mooi barbecue
seizoen van te maken, het enige waar wij niet mee kunnen helpen is het weer, voor de rest staan wij voor alles
klaar.
Dominique Melis
Directeur Vleeschmeester

VLEESCHMEESTER
IETS VOOR JOU?

Vleeschmeester groeit, met de ambitie om komende
jaren nog verder te blijven bouwen. Wil jij mee bouwen
en carriere bij ons maken? Vleeschmeester is altijd op
zoek naar versterking in de winkels. Van leerlingen en
specialisten tot ondernemers en investeerders.
Wij hebben iedereen wat te bieden.
Heb jij iets met Vleeschmeester,
laat het weten via info@vleeschmeester.nl

Vleeschmeester Beerens
B B Q I S A LT I J D L E K K E R È N G E Z E L L I G !
Wij zijn Dennnis & Lonneke. We hebben
samen 3 prachtige kinderen van 14, 11
en 4 jaar oud. We wonen met z’n allen in
het gezellige Schijndel.

We zitten beiden al jaren in het slagersvak,
waarvan Dennis ook nog een aantal jaren bij een grote cateraar in Veghel heeft
gewerkt. Voordat we de mooie slagerij
konden overnemen in Liempde waren
we werkzaam voor de formule Vleeschmeester in Hendrik Ido Ambacht. In de
tussentijd zochten we uitdaging dichter
bij huis, waardoor ook Melvin en Hilleke
hun droom weer waar konden maken in
Ambacht. En toen kwam de slagerij in het
mooie gemoedelijke Liempde op ons pad.

We namen een prachtige winkel over met
veel geschiedenis, een super team en hele
leuke klanten. Elke dag werken met de
mooiste producten samen met ons team is
een fantastische uitdaging welke we elke
dag weer aan gaan.

stukken vlees waar je met z’n allen van eet.
Onze favorieten: buikspek, procureur of
een héérlijke côte de boeuf. We geven je
graag advies om het lekkerste gerecht op
tafel te zetten.

Het BBQ seizoen begint!
Met je gezin, tijdens een feestje of op vakantie, BBQ is altijd lekker èn gezellig! Voor
de BBQ-liefhebbers hebben wij het beste
en meest ambachtelijke vlees in verschillende BBQ-pakketten samengesteld. Voor
de echte pitmasters onder ons die weten
wat “low & slow” is, wat “reverse sear” of
“the stall” is, wat “shiners” zijn. Hebben we
ook fantastisch vlees in huis. Mooie grote

Vleeschmeester Beerens
Barrierweg 7 | 5298 AA Liempde | 0411631602 | www.vleeschmeester.nl | beerens@vleeschmeester.nl

Vleeschmeester
Hendrik Ido Ambacht

B B Q I S A LT I J D L E K K E R È N G E Z E L L I G !

Bij ons is het altijd gezellig en wij zijn
altijd in voor een praatje.

Na een lange tijd werkzaam te zijn geweest in Hillegersberg, kwam deze winkel
in Hendrik Ido Ambacht op ons pad. We
hoorden dat de winkel vrij kwam, waardoor we daarna niet lang hoefde na te
denken om deze kans met beide handen
aan te grijpen om zelfstandig ondernemer bij Vleeschmeester te worden. Na veel
kennis en ervaring te hebben opgedaan in
het slagersvak, en het afronden van de slagersvakschool, was het nu tijd voor onze
eigen winkel. Een mooi ingerichte slagerij,
in het mooie winkelcentrum Hoogambacht, in een nieuwe wijk en een leuke

buurt met leuke klanten. Onze carriere
loopt bij Vleeschmeester voortvarend, na
het succes op Hoogambacht groeit Melvin
als ondernemer van 24 jaar door binnen
de formule en maakt hij de volgende stap
met een eigen winkel in Roosendaal. Iets
waar we trots op mogen wezen.

Dat betekent lekker genieten van lange
avonden en eten in de buitenlucht. Zodra de temperaturen stijgen is een lekker
stukje vlees grillen, één van onze favoriete
bezigheden. Onze favorieten…. De mooie
steaks van het Amerikaanse Angus, de rib
eye en de flat iron steak.

Het BBQ-seizoen is begonnen!
Wij maken graag het verschil met mooie
en eerlijke producten, en staan klaar om
iedereen zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Naast ons mooie assortiment en leuke
aanbiedingen, bieden we in onze slagerij
ook BBQ, catering en partyservice. Daarnaast is het bij ons altijd gezellig en zijn wij
altijd in voor een praatje!

Vleeschmeester Hendrik Ido Ambacht
Sophiapromenade 8 | 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht | Winkelcentrum Hoogambacht | 0783030268
www.vleeschmeester.nl | ambacht@vleeschmeester.nl

BACK TO OUR ROOTS!
		“THE CAVEMAN-STYLE”
Barbecue zoals onze voorouders deden

Dit Recept is niet voor watjes!
Benodigdheden:
4 Oermensen, de echte vleesch eters
4 USA Black Angus Grain Fed Rib-Eye
Laat de adreline door je lijf gieren, stook een vuur en
rooster een stuk vlees. Dat is kort gezegd het recept voor
Caveman-Style Rib-Eye steak. Caveman-Style wil zeggen
dat je het vlees direct op de kolen legt dus zonder rooster!
Ze dachten dat ik knetter gek was geworden toen ik
vertelde dat ik een Rib-Eye op deze manier wilde klaar
maken, direct op de kolen! Ik hoorde ze denken wat zegt
die grillmeester nou weer?
“JA DIRECT OP KOLEN”
Dat is namelijk wat “Caveman-Style” inhoudt, dus geen
roosters en andere toebehoren maar gewoon vlees op de
hete kolen zoals een echte holbewoner.
Hoe het was? Kijk maar snel naar dit bijzondere recept.
Barbecueën is hip en heeft er voor gezorgd dat er steeds
luxere barbecues in omloop zijn gekomen. Ik ben blij met
mijn kamado die perfect op tempratuur te houden is en
met mijn I grill thermometer kan ik automatisch de
tempratuur beheersen via mijn smartphone. CavemanStyle is volledig het tegenovergestelde daarvan, geen
luxe technieken maar gewoon het vlees op de kolen

zoals dit vroeger gebeurde. Het recept is simpel, zorg
dat de Rib-Eye op kamertempratuur is en strooi er wat
zout op en wacht met peper, dit heeft de neiging om te
verbranden en geeft daardoor een bittere smaak. Dus na
bereiding is toevoegen van peper altijd beter. Zorg voor
een mooi schoon kolenvuur zonder as op de kolen.
LET OP! Gebruik geen briketten, maar alleen de beste
kwaliteit kolen (uiteraard bij ons in de winkel te verkrijgen). Zorg dat het vuur goed heet is (rood gloeiend) en
leg het vlees verdeeld op de kolen. Door de hitte zal het
vlees direct dichtschroeien, vreemd genoeg verbrandt
het vlees niet en blijft er geen kool aan het vlees achter
op het oppervlak. Laat de Rib-Eye garen tot een kern
tussen de 46 en 48 graden kerntempratuur en haal hem
uit het vuur en laat ze rusten in alu-folie gedurende 5 tot
10 minuten.
Simpeler kunnen we dit recept niet maken en een super
smaak van de barbecue gegarandeerd!!
TIP! Leg niet je I grill snoer of thermometer direct op het
vuur deze gaat direct stuk!
Voor vragen over deze techniek of ander barbecue technieken bent u van harte welkom in onze winkel, waar wij
dan samen met u alles zullen doornemen en daarbij de
juiste tips kunnen geven!

BARBECUEËN
vindt iedereen leuk
Het is mooi om producten klaar te maken op een langzame
temperatuur, Low & Slow. Om dan vervolgens je stukje vlees
doormidden te snijden, mooi rosé & mooi sappig. Daar kan ik
echt van genieten! BBQ’en met een kleine groep is net zo leuk als
BBQ’en met een grote groep, je kunt bij allebij je passie uiten en
de mensen vertellen over je vak. De BBQ waar mee wij werken
en natuurlijk als kers op de taart ´Het vlees op de BBQ´. Vertellen
over het vlees waarmee wij werken en hoe mooi het is om te
bereiden.
Het is mooi om grote stukken vlees te bereiden op de BBQ.
Top blade, een prachtige Amerikaanse sucade bedekt en door
geaderd met vet. Verwijderen van de zeen in de sucade, zorgt
voor 2 overheerlijke Amerikaanse steaks. Bij BBQ’en vind ik dat je
geen haast moet hebben, respect voor je vlees. Ook kleine stukken vlees zijn lekker voor op de bbq zoals: Een Flat Iron Burger,
1x grof gemalen Amerikaanse top blade, gebruiken voor deze

“TIP VAN DE SLAGER”
ALS JE NIET WEET HOE RAUW OF GAAR
JE PRODUCT IS, GEBRUIK JE HAND ALS
VOORBEELD. DE METING IS ALS VOLGT:

overtreffende hamburgers. Hier een hamburger van gemaakt
met alleen als toevoeging peper en grof zeezout. Of een heerlijk Varkenshaasbrochette: Varkenshaas omwikkeld met ontbijtspek, afgelakt met een franse knoflook marinade op basis van
olie. Even om en om op de BBQ en smullen maar!
Precisie op de BBQ
Het is zo gaaf om je BBQ tijdens de bereiding van je gehele product op 1 temperatuur te houden. Met het bereiden van producten, ga ik meestal op mijn gevoel af of ik gebruik mijn hand
als meting voor het vlees. Nu zal u wel denken waar heeft hij
het over? Meten met ze handen en dan weten hoe gaar of rauw
zijn product is? Hier kom ik zo over terug en krijgt u van mij als
tip! Hoe mooi is het om je product te bereiden op de BBQ met
een precisie aan temperatuur en overal een geweldige garing.
Na het bakken, op de snijplank, snijden en als finishing touch:
grof zeezout en grof gemalen peper.

Alleen je duim
Wijsvinger + duim
Middelvinger + duim
Ringvinger + duim
Pink + duim

=
=
=
=
=

RARE
MEDIUM RARE
MEDIUM
MEDIUM WELL
WELL

Of te wel “MEAT DONENESS”

4 a 6 minuten
5 a 7 minuten
6 a 8 minuten
7 a 9 minuten
8 a 10 minuten

Klep open, houtskool erin,
de fik erin.

Wat vindt ik zo leuk aan BBQ’en?
Ik vindt het allereerst gewoon ontzettend gaaf om, als vrouw
zijnde, met zo’n grote Black Bastard te kunnen werken. Daarnaast hou ik enorm van het BBQ’en zelf. Er zit veel meer kleur,
geur en smaak aan, als het vlees van de BBQ afkomt. Mensen
zien ook het beginstadium van het product tot het eindstadium.
Ze zien hoe je bezig bent, wat er gebeurd en hoe het letterlijk
bereid wordt. Meestal komen ze dan even bij je kijken, stellen
ze vragen en komt er zo uiteindelijk veel interactie. En dat is dus
precies wat BBQ’en leuk maakt! MET VLEES BEZIG ZIJN!

de olijfboom uit Spanje. Om het helemaal goed af te sluiten hebben wij nog overheerlijke wijn in huis. Ook voor elk stukje vlees
hebben we een wijn klaar staan. Favoriet van Ambacht: Onze
Rose wijn.

Als er klanten in de winkel komen met vragen over hun BBQ, kijken ze 9 van de 10 keer toch allereerst de slager aan. ‘want dat is
een man, en die weet het vast beter’. Helaas, ik spring er dan vaak
snel tussen Want ik vind het juist leuk om ze te adviseren en te
helpen met de BBQ. Stiekem laat ik dan ook nog even tussendoor
glippen wat het lekkerste stukje is voor op de BBQ. En dan niet
alleen wat voor product het is, maar ook uitleg over het product,
de beste manier van grillen/temperatuur beheersen en een tip
speciaal van ons. Als extra stukje service krijgen de klanten ook
nog een flesje olijfolie mee naar huis. Van onze eigen gesponsor-

Bereidingswijze: BBQ temperatuur max 100 graden houden, het
vlees ongeveer 15/20 min grillen, daarna 5 min in het alluminium
folie, zodat het nog iets verder door kan garen. Tot slot wat peper
en zout, snijden in dunne plakjes en smullen maar…!

Mocht je mij ergens tegen komen en de vraag stellen; wat vind
je nou het lekkerste stukje vlees voor op de BBQ? Overal zal je dit
horen: USA Top Blade. Een Amerikaanse Sucade, nog zachter dan
biefstuk. Het leuke van dit stukje vlees is, dat bijna niemand het
kent of ooit geprobeerd heeft. Dus zeker het proberen waard!

Wij zijn nog maar net begonnen in het vak, en als ondernemer
bezig. Maar gelukkig en dankzij heel veel ervaringen hebben we
al veel kennis opgedaan. Waardoor we onze klanten perfect kunnen adviseren en daarmee ons kunnen onderscheiden van vele
andere slagerijen

Vleeschmeester Hendrik Ido Ambacht
Sophiapromenade 8 | 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht
Winkelcentrum Hoogambacht | 0783030268
www.vleeschmeester.nl | ambacht@vleeschmeester.nl

Compleet verzorgde

BARBECUES
Wij zijn de specialist op het gebied van barbecue en alles wat daar om heen mee te maken heeft.
Van vlees bestellen in de winkel met het juiste advies er bij tot aan het totaal verzorgen en ontzorgen van grote feesten,
bruiloften, verjaardagen en bedrijfsfeesten. Natuurlijk is alles wat daar tussen zit ook nog mogelijk.

Informeer naar de mogelijkheden en vanzelfsprekend
maken we altijd eerst een offerte op maat.

WORKSHOPS
Wij geven workshops en BBQ workshops op locatie,
of gezellig bij ons in de winkel. Een leuke avond met
gezelschap en eigen invulling naar het thema, onder
het mom van “u vraagt en wij draaien”. Wij doen dit in
samenwerking met wijnhandel La Grironde, in een onbedwongen sfeer met een hapje en een drankje. Als je
een gezelschap regelt, regelen wij de rest. Informeer
naar de mogelijkheden.

DE BBQ Boot
Een Vleeschmeester BBQ op de Rotterdamse wateren?
Reserveer dan bij ROTTERDAMISHOT.NL, zij varen met
bastard barbecues en serveren het vleesch van Vleeschmeester. Voor een leuke dag uit of een hele andere beleving
van een barbecue met familie, vrienden of collega’s. En wat
denk je van een BBQ workshop op het water?

Vleeschmeester Rotterdam Hillegersberg
Van Beethovensingel 44 | 3055 JK Rotterdam | 0104222194
www.vleeschmeester.nl | hillegersberg@vleeschmeester.nl

VLEESCHMEESTER OPENT
NIEUWE VESTIGING IN

ROOSENDAAL

Met volle trots heeft Vleeschmeester zijn 4e vestiging geopend
in winkelcentrum Lindenburg. Na jarenlang een vaste waarde te
zijn geweest in Hillegersberg en samen met Hilleke van der Hel
een topzaak te hebben neergezet in Hendrik Ido Ambacht onder
Vleeschmeester. Is de tijd nu gekomen dat Melvin van Breugel
als zelfstandig ondernemer de 4e vestiging van het Vleeschmeester concern heeft geopend in Roosendaal.
Melvin is als 16 jarige jongen begonnen in Rotterdam Hillegersberg en heeft zich ontpopt op zijn 24e als een ware vakman en
een echte ondernemer.
Melvin heeft binnen de organisatie door de jaren heen zijn vakdiploma’s gehaald, maar ook omdat hij jarenlang de rechterhand is geweest van de formule-eigenaar, kent hij het bedrijf
van binnen en van buiten. Hierdoor voelt hij zich in de winkel
als een vis in het water en vind hij niets mooier dan mooie producten maken en mooie producten adviseren aan zijn klanten.
Het komt ook niet uit de lucht vallen dat Melvin deze stap maakt.
Vanaf de dag dat hij binnenstapte is dit zijn droom geweest en
hij heeft nu zijn droom verwezenlijkt.

Melvin werkt altijd netjes en secuur en staat altijd voor zijn klanten klaar, het is ook niet voor niets, dat overal waar hij gestaan
heeft altijd geliefd is door de klanten.
Samen met Marjolijn aan zijn zij, als vaste waarde en een
gepassioneerde rechterhand, is de gedreven bedrijfsleiding op
Lindenburg compleet. Met de rest van het team is de winkel
helemaal Vleeschmeester klaar gemaakt en staan zij klaar om
iedereen weer te verwelkomen met goede en vooral lekkere
producten.
Wij willen graag iedereen in Roosendaal kennis laten maken met
Vleeschmeester
Vleeschmeester is de specialist op vleesgebied. Vleeschmeester
kiest altijd voor het beste wat er te verkrijgen is en wil iedereen
die in de winkel komt alleen maar het beste aanbieden. Zo heeft
Vleeschmeester al zijn vlees in eigen beheer, verkopen zij gegarandeert vlees zonder antibiotica en zonder groeibevorderaars.
Ons basis product is puur, simpelweg zoals het hoort.
Vlees zoals Vleesch hoort te zijn.

“TIP VAN DE SLAGER”
ALS JE NIET WEET HOE RAUW OF GAAR
JE PRODUCT IS, GEBRUIK JE HAND ALS
VOORBEELD. DE METING IS ALS VOLGT:

Alleen je duim
Wijsvinger + duim
Middelvinger + duim
Ringvinger + duim
Pink + duim

=
=
=
=
=

RARE
MEDIUM RARE
MEDIUM
MEDIUM WELL
WELL

4 a 6 minuten
5 a 7 minuten
6 a 8 minuten
7 a 9 minuten
8 a 10 minuten

Of te wel “MEAT DONENESS”

Vleeschmeester Melvin van Breugel
Lindenburg 3 | 4707 CR Roosendaal | 0165-224633
www.vleeschmeester.nl | roosendaal@vleeschmeester.nl l

BBQ Paketten
BARBECUE PAKKET

VLEESCHMEESTER
		
•
•
•
•
•
•
•
•

2 stokjes kip haas saté
1 Runderhamburger
1 Barbecue worst
1 Biefstukspies
2 soorten saus
Stokbrood
Kruidenboter
Barbecue salade

BARBECUE

DE LUXE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 USA Angus Rib Eye
1 Lamskoteltje
1 Biefstuk Brochette
1 Black Angus hamburger
1 Varkenshaas Brochette
3 soorten saus
Stokbrood
Kruidenboter
2 soorten salade

€ 14.95

€ 26.95

VEGATARISCH PAKKET

BARBECUE

PER
STUK

DE LUXE
•
•
•
•
•
•
•

1 Groentebrochette
1 Wrapstick
1 Vega assorti
2 soorten saus
Stokbrood
Kruidenboter
Griekse salade

€ 19.95
PER
STUK

		

PER
STUK

OP MAAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelf samenstellen naar eigen wens.
Voor-, hoofd-, en nagerechten of
meerdere gangen.
Van groot tot klein, op locatie of thuis.
Verjaardagen, feestjes, bruiloften, bedrijfs		
feesten en evenementen.
Gratis BBQ in bruikleen of in combinatie 		
met een professionele Bastard kamado.
Met of zonder grillmeesters en/
of bediening.
Bezorg- en ophaalservice.
Dranken en verhuurservice.
Afwasservice voor o.a. borden en bestek.

Vleeschmeester

SPARE RIBS IN DEPRIJZEN
Naar een speciaal Amerikaanse receptuur maken onze
Vleeschmeester winkels naast de spare ribs, echte
Amerikaanse Baby Back Ribs. Met het gebruik van een
eigen samengestelde Rub, op basis van pure kruiden,
zonder toevoegingen, bereiden onze Vleeschmeesters deze iets dikker uitgesneden spare ribs, die speciaal met meer vlees iedere dag vers voor Vleeschmeester uitgesneden worden klaar. De baby back ribs

worden vanaf een hele lage temperatuur in veel rook
gegaard op The Bastard kamado, tot het vlees bijna
van de botten valt. Eerlijkere, lekkerdere en meer bevleesde spare ribs zijn er niet. En niemand minder dan
Jort Althuizen heeft Vleeschmeester onderscheiden
op dit lekkere, maar ook duurzame barbecue specialiteit.

DE FLAT IRON BURGER

B B Q I S A LT I J D L E K K E R
ÈN GEZELLIG!
Voor de echte Vleesch liefhebber, de lekkerste
hamburger met de beste smaak. Een flinke grovere hamburger gemaakt van echte Amerikaanse Flat Iron Steaks, met als enigste toevoeging
peper en zout. Voor sommige ook wel bekend
als de top blade, waardoor je nog eerder het
gevoel krijgt dat je een biefstuk zit te eten in
plaats van een hamburger. De intense smaak
komt uit het vlees zelf. Door het intramusculaire
vet krijgen deze steaks een unieke smaak. Deze
smaakvolle delen komen van de Amerikaanse
Angus runderen, veruit het beste Angus ras dat
er betstaat.
Toch biefstuk eten? Probeer dan is de Flat iron
steak, tevens van het US Angus, en je zal iedereen laten watertanden.

VLEESCH COLUMN PORTERHOUSE

HET IS TIJD VOOR AANDACHT
AAN STUKKEN VLEES VOOR

‘SHARED DINING‘
Dit keer leuk om onder de aandacht te brengen is het

de kern (ik wil deze graag niet te gaar hebben) na onge-

bereiden van mooie stukken vlees om te delen aan tafel.

veer 30 minuten heeft deze de kerntemperatuur bereikt

Denk hierbij aan een Rib-Eye op been / Côte de Boeuf, een

en wikkel hem in alufolie en laat hem minimaal 5 tot 10

T- Bone of een Porterhouse. Deze stukken vlees zijn bij

minuten rusten. Ondertussen stook ik de kamado op

veel mensen wel bekend en erg gewaardeerd en zijn op

tot boven de 250 graden Celsius en na 10 minuten grill

diverse manieren te bereiden waarbij ik nu wat extra aan-

ik deze op hoog vuur aan weerszijde af en serveer hem

dacht geef aan de iets minder bekende de ‘Porterhouse‘

op een mooie grote plank aan tafel en het shared dining

De Porterhouse kent zijn oorsprong van uit de Verenigde

kan beginnen! Lekker met een gepofte zoete aardappel

Staten en is het laatste stuk van de lende waarbij de ossen-

met crème fraiche, met verse bieslook en wat knoflook en

haas de overhand heeft op de entrecote en waarbij gelet

gegrilde groene asperges is mijn favoriet.

wordt op een juiste dikte voor een perfecte steak om te
delen voor 2 of meerdere personen.

BARBECUE
Het mooie weer komt er weer aan en wij geven hier-

VLEESCH

bij alle nodige tips en trucs voor de kamado (The

Porterhouse Reverse Sear (omgekeerd garen) We gaan uit

Bastard of Green Egg) Hierbij proberen we met de

van een 2 vingers dikke porterhouse voor 2 tot 4 perso-

juiste informatie en ideeën te laten zien hoe de lek-

nen deze laten we op kamertempratuur komen en dit is

kerste en mooiste gerechten met diversen soor-

minimaal 2 uur van te voren en is zeer belangrijk! Nu ga

ten vlees bereid kunnen worden op de kamado.

ik de kamado opstoken tot ongeveer 110 graden Celsius

Voor een echte leuke belevenis organiseren wij ook BBQ

en ga ik de porterhouse op een lage tempratuur op het

workshops naar wens af te spreken.

rooster leggen en doe mijn kerntemperatuurmeter in het
gedeelte van de ossenhaas en zet deze op 38 graden in

heeft de lekkerste Tante Door kip producten
voor op de barbecue!
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De temperaturen gaan langzaam omhoog en het zonnetje laat zich
steeds vaker zien, tijd om de barbecue weer gereed te maken! Maak
de barbecue extra speciaal met onze heerlijke ambachtelijke Tante
Door producten.

Wist je dat..

Tante Door een 100% Hollandse kip is? Door de ramen en deuren in de stal heeft Tante
Door een natuurlijk dag- en nachtritme. Tante Door beschikt de hele dag over vers
water en gestrooide granen en het voer is coccidiostatica vrij. De bemesting is 100%
plantaardig. Het vlees van Tante Door is antibiotica vrij.

Volg Tante Door op:

/datzegtgenoeg

Vleeschmeester Rotterdam Hillegersberg
Van Beethovensingel 44
3055 JK Rotterdam
0104222194
www.vleeschmeester.nl
hillegersberg@vleeschmeester.nl
Vleeschmeester Beerens
Barrierweg 7
5298 AA Liempde
0411631602
www.vleeschmeester.nl
beerens@vleeschmeester.nl
Vleeschmeester Hendrik Ido Ambacht
Sophiapromenade 8
3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht
Winkelcentrum Hoogambacht
0783030268
www.vleeschmeester.nl
ambacht@vleeschmeester.nl
Vleeschmeester Melvin van Breugel
Lindenburg 3
4707 CR Roosendaal
0165-224633
www.vleeschmeester.nl
roosendaal@vleeschmeester.nl

Colofon
Teksten: Dominique Melis en Henk van Veen - Vleeschmeesters
Vormgeving en druk: Xebius Media Groep
Oplage: 80.000 exemplaren

BEN JE OOK AL VLEESCHMEMBER?
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