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Extra steak Limousin
Varkensblokjes Duroc 

Hoevekipfilet 
Diverse kruidenballetjes

Spekrolletjes
Chipolata

Sausjes

FONDUE
aangepast aan de 

noden van de stonegrill 

Rundblokjes Limousin
Varkensblokjes Duroc

Hoevekipfilet
Kruidenballetjes

Chipolata

Sausjes

STONEGRILL

Hoevekipfilet
Gyros van hoevekip

Zuiders lamskroontje
Chateaubriand Limousin
Rundbrochette Limousin
Limousin hamburgertje 
Varkenssneetje Duroc 

Schnitzeltje Duroc 
Mini cordon bleu
Zwitsers burgertje

Chipolata
Eitje met spek en kaas

Pannenkoekenbeslag
Sausjes

GOURMET

Vier de eindejaarsfeesten in stijl. Alvast enkele PUUR VLEES suggesties: 
fondue, gourmet/stonegrill, rosbief, côte à los of lekkere dry aged Limousin.  

Informatieblad over natuurlijk hoevevleesHoeveslagerij Hof Ter Linden

KRANT

Bestel tijdig!
0478 46 21 84

Tevreden klanten
getuigen

Dit weekend gourmet gegeten 
en ‘t was heerlijk!!! Een echte 
aanrader!!
E.P. uit Oostrozebeke

Super lekker vlees!
T.L. uit Waregem

Je weet dat we al veel soorten 
vlees hebben geproefd, maar 
die 6rib, zoiets  hebben we 
nog nooit gegeten, die smaak 
is niet te doen!
J&H uit Izegem

Rosbief was supermals en 
zo’n smaak. Dit smaakt naar 
meer... Letterlijk! 
S.V. uit Gent

Vorige week fondue gedaan 
voor 8 man. Iedereen vroeg 
van waar de fondue kwam, 
maar dit geheim hou ik voor 
mezelf ;)
H.D. uit Tielt



ZUIVER VLEES PURE KLASSE

GELEZEN IN: 

KRANT

Menusuggestie 

Bij PUUR VLEES zijn we zeer trots dat we tal van topchefs tot onze vaste klanten kunnen rekenen. We vroegen aan chef Olly Ceulenaere van 
restaurant Publiek te Gent en chef Peppe Giacomazza van La Botte te Genk, ook alom gekend als tv-chef op NJAM, om enkele suggesties te 
doen voor de eindejaarsfeesten. Hieronder kunt u het resultaat zien. Voor de recepten en meer info surf naar www.puurvlees.be

Zonder avontuurlijk te moeten zijn aangelegd, geniet je bij Publiek van originele gerechten met de nadruk op smaak. Chef Olly Ceulenaere werkt 
graag met zowel alledaagse als vergeten ingrediënten die hij in originele combo’s presenteert. Voor PUUR VLEES stelde Olly twee verrassende  
voorgerechten voor:  
- Gedroogde Limousin Entrecote & Zeeuwse oester, renette-appel, oxalis.  
- Kippenlevercreme met amandel en cacao                Ontdek de recepten op www.puurvlees.be

“Elke dag speel ik een Champions League finale, omdat ik niet kan verdragen dat een klant ontevreden is.” Bij de Siciliaanse chef Peppe Giacomazza 
zit de kunst van het koken overal: in zijn handen, hart en genen. Samen met zijn broer en sommelier Gaspare hebben ze ervoor gezorgd dat hun 
restaurant in 2008 door GaultMillau werd uitgeroepen tot ‘het beste Italiaanse restaurant’. Hun hoofdgerechten:
- Rosbief brasato met wintergroenten
- Entre-cöte 
- Bistecca Fiorentina (dry aged Limousin)                Ontdek de recepten op www.puurvlees.be

Ook voor de desserts steekt Peppe zijn Italiaanse roots niet weg.  
- Soes gevuld met een Cremé van tonkaboon en chocolade 
- Sorbet van citroen van amalfi met een chips van ananas en parels van olijfolie              Ontdek de recepten op www.puurvlees.be
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Informatieblad over natuurlijk hoevevlees

De feesten zijn de ideale gelegenheid om samen met vrienden of 
familie lekker te eten. En je tafeldecoratie is dan even belangrijk 
als je maaltijd zelf: de versiering geeft een bepaalde sfeer aan het 
etentje. We geven je enkele belangrijke tips mee om je voor te 
bereiden op de grote dag. Voor je begint...

3 regels om je feesttafel te verzorgen
• Een sleutelwoord: harmonie. Kies voor Kerstmis bijvoorbeeld twee 

kleuren waar je de nadruk op wilt leggen.Een must: pas je kerstboom 
aan aan de tafel. 

• Kies voor lichte kleuren voor je huishoudlinnen.
• Neem een sobere, maar chique stijl aan. Witte of beige borden 

blijven een tijdloze en vooral handige klassieker, want ze passen bij 
alles.

De fouten die je moet vermijden
• Overlaad je tafel niet met versieringen
• Meng geen stijlen
• Kies niet te veel kleuren

Enkele tips voor een chique decoratie 
• Denk op voorhand goed na over je tafelversiering. 
• Zet je feesttafel een avond op voorhand
• Valse sneeuw geeft een extra sprookjesachtige toets voor Kerstmis. 
• Vergeet de kaarsen en theelichtjes niet voor een gezellige sfeer.
• Een middenstuk is nog altijd heel trendy.

Wijn- en biersommelier 
Gaspare Giacomazza van 
het restaurant La Botte te 
Genk selecteerde voor Puur 
Vlees 4 lekkere aangepaste 
wijnen en bieren

Etna rosso DOC ‘A Rina 2012

‘A Rina heeft in het glas een lichte rode kleur. 
De neus is zeer complex met ongewone aro-
ma’s zoals lavasteen, leisteen en enkele ande-
re mineralen. De geuren zijn buitengewoon 
elegant en verfijnd. In de mond genieten we 
van de soepelheid en sierlijkheid van ‘A Rina. 
‘A Rina heeft een heerlijk lange en elegante af-
dronk. ‘A Rina is een metgezel voor elegante, 
kruidige gerechten. Vooral voor gevorderde 
wijndrinkers een geweldige ervaring.

Vietti - Barolo Castiglione 2010

Robijnrood van kleur met intense aroma’s 
waarin minerale tonen de geur van kersen, 
viooltjes, rozen- en theeblaadjes en specerij-
en omkleden. In de aanzet ferme tannines, 
de frisse zuren gevolgd door een robuuste 
structuur met finesse. Donker bessenfruit, 
specerijen, teer, chocola, medicinale tonen. 
Rijk en complex, uitstekende balans en met 
een zinderend lange afdronk. Van begin tot 
eind spannend. Van het allerhoogste niveau.

Zatte Bie - Brouwerij De Bie

Een krachtig, donker bier van 9% met een  
typisch aroma dat zich langzaam laat  
genieten.
Ambachtelijk bier van hoge gisting,  
gebrouwen op kleine schaal met uitsluitend 
natuur- lijke ingrediënten: mout, hop,  
kandijsuiker, gist water en kruiden.

Riebedebie - Brouwerij De Bie

Een blonde tot licht amberkleurige tripel van 
9% alc. 
Het bier heeft een zoete tot kruidige smaak.
Ambachtelijk bier van hoge gisting,  
gebrouwen op kleine schaal met uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten: hop, gist, water,  
kruiden en gerstemout.

Zatte Bie Award

De tafelschikking

Wat zullen we drinken..

Ons bruin bier Zatte Bie, won onlangs op de interna-
tionale Brussels Beer Challenge een eervolle vermel-
ding in de categorie Strong Dark Ale. Onze Zatte Bie 
werd er verkozen tussen 740 geproefde bieren door 

60 juryleden uit 25 verschillende 
landen. 

Dit pittige bier 
scoort 92/100 op 
www.ratebeer.com. 

Ontdek het nu! 



KRANT

KRANT

Geldig tot 31/05/2015. Niet geldig op 24/12/2014 en 31/12/2014
1 bon per klant. Niet cummuleerbaar met andere acties.  

Bij
aankoop
van € 40,-

schenken we je
€ 5,- korting

Gespecialiseerd in Limousin rundvlees, varkensvlees, fijne huisbereide 
charcuterie, gourmet-, stonegrill en fondueschotels. 
 
Vijvestraat 47 - 8720 Wakken (Dentergem)
T 0478 46 21 84 - info@puurvlees.be - www.puurvlees.be
Open vrijdag 08.30u - 12.00u en 14u - 18.00u en zaterdag 08.30u - 12.00u

Online bestellen
Ook een hekel aan wachten? Blijf niet op je honger zitten en bestel online www.puurvlees.be. De 
webshop is gebruiksvriendelijk, je beslist zelf hoe dik je het vlees wil en wanneer je de bestelling ophaalt.

Ontdek onze proefpakketten, online of telefonisch verkrijgbaar

We brengen ons gezond Limousinvlees tot bij u thuis! Thuislevering mogelijk in West- en Oost-Vlaanderen.

Interesse? Vul uw gegevens in via www.puurvlees.be.

LIMOUSIN-vleespakket:
1kg Chateau Briand
1kg Entrecote
1kg Rosbief Chateau
1kg Kaashamburgers
1kg Gemengd gehakt
Totaal 5kg

DUROC-varken pakket:
1kg Carré gebraad 
1kg Spiering kotelet
1kg Stoofvlees
1kg Schnitzels
1kg Worst 
Totaal 5kg

Wacht niet langer en proef het verschil...

Vrijdag 19/12
Open van 8u30 tot 12u en 14u tot 18u

Zaterdag 20/12
Open van 8u30 tot 12u

Woensdag (kerstavond) 24/12 
Open van 9u tot 12u (enkel voor afhalingen)

Vrijdag 26/12
Open van 8u30 tot 12u en 14u tot 18u

Zaterdag 27/12
Open van 8u30 tot 12u

Woensdag (oudejaarsavond) 31/12
Open van 9u tot 12u (enkel voor afhalingen)

Vrijdag 2/1 en zaterdag 3/1: gesloten

Bestel tijdig want bij overbezetting zijn wij genoodzaakt 
de bestellingen vroeger af te sluiten.

Bestellingen voor Kerst worden aangenomen 
tot en met 21 december.

Bestellingen voor Oudejaar worden aangenomen 
tot en met 28 december

Bestellingen worden enkel aangenomen in de winkel 
of via GSM: 0478462184

Openingsuren tijdens de eindejaarsperiode
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€ 45€ 70

PUUR VLEES geeft 2x Gourmet 
voor 4 personen weg. 
Kom langs en steek deze bon in de urne. Actie loopt tot 
31/12/2014. De winnaars worden door ons persoonlijk op de 
hoogte gebracht in januari 2015.

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Tel/GSM:
E-mail:

Win 

Gourmet

4pers
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