
 

Matured meat  
Met het ‘Matured’ Label kunt u rekenen op 
een constante hoge kwaliteit mals en 
smaakvol rundvlees van Iers gras gevoerd 
vee. 

 Gegarandeerde eerste keuze via een 
handmatige selectie  

 Alleen jonge vaarzen van Hereford en 
Aberdeen Angus vleesrassen  

 Eenvoudig te portioneren  
 Rijping in het been  
 Vacuümverpakt met een 

houdbaarheid van 28 dagen  
 Traceerbaar van boer tot bord  

Het ‘Matured’ label is speciaal ontwikkeld 
voor de toenemende vraag van de Horeca 
naar een constant aanbod van mals en 
smaakvol Iers rundvlees van topkwaliteit. 
Het ‘Matured’ Label voert alleen de 
hoogwaardige delen in het assortiment, die 
door het lage slachtgewicht eenvoudig te 
portioneren zijn. Producten worden uit eigen 
voorraad in Nederland uitgeleverd. 

 

Donec sit amet arcu. 

Iers Dry Aged rundvlees 
BIJ VAN DER BURG & BOL 

Voor de echte smaakbeleving moet 
vlees enkele weken rijpen. Deed de 
boer dit vroeger in de schuur, nu doen 
we dat in speciale Dry-Aged kasten.  In 
de Dry-Aged kast wordt de 
luchtvochtigheid (85%), luchtcirculatie 
en de temperatuur (tussen de 0◦c en 
1◦c) voortdurend streng gecontroleerd. 
Tijdens het rijpen verdampt het vocht 
in het vlees tot wel 30% en de 
natuurlijke enzymen breken het 
spierweefsel af. Na de periode in de 
Dry-Aged kast krijgt het vlees een zeer 
malse structuur en intense smaak.  

Dry Aged rundvlees 



 

 

 

 
Totaal assortiment Iers Dry Aged rundvlees 

 

 1271    r.cote de boeuff Iers   (Dry Aged) 

 127150  r.cote de boeuff Iers Geport. (Dry Aged)                

 120653   r.biefstuk-kogel Iers   (Dry Aged)    

 120754   r.rumps Iers heel    (Dry Aged)      

 121150   r.ribeye Iers heel     (Dry aged)   

 123950   r.ribeye Iers geport.   (Dry aged)                

 121250   r.entrecote Iers heel   (Dry aged)                   

 121451   r.entrecote Iers geport.   (Dry aged)         

 123550   r.haas met vlies Iers   (Dry aged)  

 
 
 

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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