
 

Palmesteyn Boeuf Blonde  
Het ras Blonde d’Aquitaine is uitgangspunt. 

Afkalveren gebeurt op natuurlijke wijze tenzij het 

welzijn van de moeder in het geding komt. 

Huisvesting is diervriendelijk en mag uitsluitend op 

stro of vergelijkbaar. 

Dieren lopen het grootste gedeelte buiten in 

overwegend natuurterreinen en extensief beheerde 

weiden. 

Minimaal 90% van de voeding wordt in eigen regio 

verbouwd. 

De hoogwaardige stalmest wordt weer aangewend 

voor bemesting van de extensieve landerijen. 

Het hele traject van geboorte tot biefstuk gebeurt 

onder eigen supervisie; voorop staat hier het 

dierwelzijn, milieuaspect, deskundigheid binnen alle 

schakels en respect voor het dier en product. 

Transport van zowel dieren als eindproduct gebeurd 

naar de hoogst haalbare eisen. 

De dieren worden uitsluitend deskundig en 

zorgvuldig geslacht onder eigen supervisie in het 

kleinschalige regionale slachthuis. Vervolgens wordt 

het uitsnijden, portioneren en verwerken ook in eigen 

beheer verzorgd. 

 

 

 

 

Donec sit amet arcu. 

Palmesteyn rundvlees 
BIJ VAN DER BURG & BOL 

Palmesteyn staat voor het meest 
hoogwaardige, extensieve en 
exclusieve vlees dat we voor u 
kunnen verzorgen. 
Doordat we alles in eigen beheer 
doen is de herkomst gegarandeerd, 
de kwaliteit zeer hoog en de prijs 
zeer concurrerend. 
 
 

Exclusief Rundvlees 



 

 

 

 
Totaal assortiment Palmesteyn 

 

 121258  r.entrecote Palmesteyn heel 

 120755  r.spierstuk Palmesteyn heel 

 120757  r.kogel Palmesteyn heel 

 120655  r.kogel biefstuk Palmesteyn geportioneerd 

 122654  r.staartstuk Palmesteyn 

 127152  r.cote du boeuff Palmesteyn 

 142060  r.hamburger Palmesteyn à 150gr  (15st. p.doos) 

 142062  r.hamburger Palmesteyn à 180gr  (15st. p.doos) 

 127953  r.longhaas Palmesteyn 

 121052  r.spier Palmesteyn 

 123254  r.fijne rib Palmesteyn heel  (bestelartikel) 

 120757  r.sucade heel Palmesteyn 

 303454  r.bavette heel Palmesteyn 

 303455  r.bavette geportioneerd Palmesteyn 

 
 
 
 

Voor info vraag het uw vertegenwoordiger: 

 

Regio Den Haag/Westland : Danny Bauman  06-24700626  danny@vanderburgbol.nl 
 
Regio Den Haag  : Arthur Achterhof  06-15390748   arthur@vanderburgbol.nl  
 
Regio Bollenstreek/Leiden/ : Mark v/d Willik  06-53650797  mark@vanderburgbol.nl 
Amsterdam 
 
Regio Rotterdam              : Pim Schop   06-23140530  pim@vanderburgbol.nl  
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