THE STORY OF MEAT

VLEES OP DE KAART?
OF AMBACHT OP HET BORD?

Ons beroep, dat van slager, is onderhevig aan erosie.
Onder invloed van prijs, maar ook onder invloed van de snelheid
waarin de samenleving verandert. Vlees is welhaast een ‘massaproduct’
geworden. Het lijkt steeds meer te gaan om de vorm, terwijl de inhoud,
ons ambacht, de basis is voor smakelijke specialiteiten van vlees.
Dit ambacht, dat van slager, is een beroep dat wij met passie uitoefenen.
Vlees bereiden op een traditionele wijze, zoals wij dat leerden van onze
meester en zoals wij dat overbrengen op onze leerling-slager.
We oefenen het ambacht uit met vakmanschap, met de kwaliteit van
vroeger en met oog voor de moderne keuken.
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Als je je nu afvraagt wat ons maakt tot Meatstreet slager, dan is dit het antwoord:
“Onze basis wordt gevormd door ambacht en passie. Dat maakt wat we zijn;
slagers met ‘Heart & Soul’. Wij gaan voor ‘back to basics’. Alles wat we maken van
kwaliteitsvlees zoeken we zelf uit. Daar begint onze passie en die proef je als je bij
ons op bezoek komt.
Het liefst benen wij zelf uit en verwaarden daarmee alle delen van het dier.
Voor vers geportioneerde steaks, voor handgemaakte specialiteiten,
ambachtelijke vleeswaren en toebereide traiteurgerechten. Een Côte a l’os van
Irish Prime of een Pork Roast van Iberico varken vlees Een lamszadel van
heerlijk zacht West Country lamb of een klassiek braadstuk van blanke
Hollandse kalfslende. We hebben de ‘bloody guts’ om de mooiste en lekkerste
vleesspecialiteiten te maken die er zijn. Wij leveren vlees, we dromen vlees.
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The Story of Meat, dat is onze leus. Want
er valt zo veel over vlees te vertellen! Over
de oorsprong bijvoorbeeld. Onze naam is
geïnspireerd op het Meatpacking District,
een wijk die ligt in de Lower West Side van
Manhattan (tussen Ninth
Avenue en de Hudson).
Een deel van deze wijk
vormt het beschermde
stadsgezicht ‘Gansevoort
Market Historic District’,
genoemd naar het Hollandse fort Gansevoort dat
zich op deze plek bevond.

zacht, maar wel een beetje kauwen en heel
veel smaak. Over dat we trots zijn op ons
vak. Het mooiste vak dat er bestaat. Dat is het
gevoel dat wij delen met elkaar. Trots op het
mooie vlees waar we mee mogen werken. Op
de lekkere producten die
we ermee kunnen maken.
En trots op de klanten die
we er mee mogen bedienen.

THE
STORY
OF
MEAT

Graag vertellen we ook
over ons ambacht. Waar
we nog steeds iedere dag
werken volgens aloude
methoden in het verwerken van mooi vlees van
het rund, het varken, het lam, het kalf en het
gevogelte. Rundvlees wat we laten rijpen
totdat de juiste malsheid is verkregen, zodat
je het ‘naar binnen zuigt’. Of juist het afsnijden van een mooie, rijpe Côte de Boeuf. Ook

New York,
Meatpacking
District

Over prachtige gerechten die
we met vlees kunnen maken.
Natuurlijk traditionele evergreens, zoals een Chateaubriand of een Beef Wellington.
Maar vooral ook te kunnen
experimenteren en innoveren met nieuwe bereidingstechnieken en inhaken op trends in de markt.

Over vlees valt dus veel te vertellen! Over
oorsprong, ambacht, trots en mooie producten. Over kwaliteit, herkomst en passie.
Over vakkennis, ervaring, en echtheid.
The Story of Meat.
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Rundvlees

Wij bieden een breed en diep vlees assortiment wat bestaat uit
rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees, kip en gevogelte
specialiteiten. Deze specialiteiten hebben we in drie kwaliteitsniveaus;
Exclusive Quality, Premium Quality en Select Quality.

Irish Prime

Striploin
Bavette
Ribeye
Staartstuk
Cote a l’os
Chuck Roll
T-Bone
Sucadestuk
Bovenbil
Brisket
Kogel Bovenbil
Jodenhaas
Rump

EXCLUSIVE Quality
Gold Coast Cattle™ Grainfed Premium Beef uit Australië, Premium Cornfed Beef van
Riverdale Farms™ uit de USA, Urugayaans Black Angus rundvlees van de Ana Paula
Ranch™ en Wagyu rundvlees van het Koeienhuis uit Benningbroek. Livar™ exclusief
gehouden varkensvlees uit Limburg, Iberico™, varkensvlees van het Iberische zwartpootvarken (Pata Negra), West Country Lamb™ exclusief lamsvlees uit de Dorset streek
in Engeland, evenals vers lamsvlees van het Geuldal lam uit ons eigen Limburg. Wij
hebben alle Exclusive Quality producten uit ons assortiment in onze documentatie aangeduid in een klassieke donkerbruine kleur.

Gold Coast Cattle
Grainfed Australian
Premium Beef

Hollands Rund

Premium Quality
Standaard is bij ons niet zomaar standaard. Meatstreet Premium Quality is een breed en
diep vlees assortiment dat bestaat uit rund-, varkens- en lamsvlees, alsmede kip- en
gevogelte specialiteiten. Meatstreet Premium Quality is vlees van goede en constante
kwaliteit. Wij hebben alle Premium Quality producten uit ons assortiment in onze
documentatie aangeduid in een rode kleur.

Select Quality
Voor slimme deals kunt u terecht in ons Select Quality assortiment. Extra voordelig
doordat u producten bijvoorbeeld in een grotere verpakking koopt. Een smal assortiment
met hardlopers en een frequent wisselend assortiment van specials doordat we gebruik
maken van het specifieke dag-aanbod van diverse leveranciers. Wij hebben alle Select
Quality producten uit ons assortiment in onze documentatie aangeduid in een beige kleur.

Ribeye
Entrecote
Haas
Rump
Bovenbil
Bavette
Vinkenlap
Staartstuk
Platte bil
Muis
Kogel

Borst
Brisket
Schenkel
Nek
Middenrif
Longhaas
Sucadestuk
Jodenhaas
Wang
Staart

Picanha
Ribeye
Entrecote
Bavette
Chuck roll
Brisket point end
Feather blade (sucade)
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Ana Paula U
Grassfed P ruguayan
remium B
Angus Beef lack

Ossenhaas 3/4
Ossenhaas 4/5
Striploin
Ribeye
Gevliesde rump

Brazilian beef

Entrecote
Ribeye
Ossenhaas 4/5
Rump
Flap Meat
Bavette
Picanha

varkensvlees
Livar varken
Procureur
Buik
Sucade
Ribeye
Filet

Iberico varken
Chuletero (Frenched Rack)
Secreto (Schouder)
Solomillo (Haas)
Costillas (Spare ribs)
Lomo (Filet)
Carrillados (Wangen)

Hollands varken
Boston Butt
Hele schouder zonder been
Koontjes
Wangen / kinnebakspek
Procureur zonder been
Krabbetjes
Buik
Spare ribs
Middel met been
Korte rib met been
Hele filet
Kophaas
Lange haas
Bovenbil
Schenkel
Onderpootjes

kalfsvlees
Blank en Rose Kalf
Dunne lende met been
Dunne lende zonder been
Ribeye
Entrecote
Haas
Bovenbil met kogel
Staartstuk
Rump
Sucadestuk
Borstplaat
Nek
Wangen
Zwezerik (uitsluitend van blank kalf)
Ossobucco
Spare ribs
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kip & gevogelte

lamsvlees

Hollandse kip

Vers Hollands
lamsvlees

Heel zuiglam
Schouder met been
Frenched racks
Rugfilet
Bout zonder been

nds lam
Vers Nieuw-Zeela

Lamshaas
Lamsrug
Lams zwezerik

Eend

WEST COUNTRY lamb

Lamb saddle (Lamszadel)
Lamb Chuck (Ribroast)
Sirloin (Lamsfilet met vetkapje)
Frenched racks
Topside (Bovenbil)
Neck fillet (Nekfilet)
Chump (Rump)
Tenderloin (Haas)
Cannon (Filet jaarling)
Femur Bone leg (Bout met been)
Lamb shoulder (Schouder)

Hele kip 1000gr
Bout met rug
Bout zonder rug
Drumsticks
Hele filets
Dijen
Suprêmes
Levertjes
Hele karkassen

ip
Volwaard k

Hele kip 1500gr el
nv
Filets met tip e
Vleugels
Bouten
Dijen
Drumsticks

kalkoen

Hele kalkoen
Filet van de haan
Bouten
Gerookte kalkoenborst

Kip Fermier

Hele kip
Filets
Suprêmes

Noir
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Hele Barbarie eend 1,4 kg
Canette
Maigret de Canard
Cuisse de Canette
Cuisse de Canard
Geconfijte bouten
Warm gerookte borst
Koud gerookte borst
Eendenvet
Gansenvet
Mieral eend
Wilde eend
Lever

Gold Coast Cattle

Geuldal lam

Australisch graangevoerd rundvlees kenmerkt zich door een constante topkwaliteit, iets wat
naadloos aansluit bij de eisen die wij stellen. Want alleen het beste vlees is goed genoeg voor onze
afnemers. Gold Coast Cattle is de selectie van Meatstreet in Australische topkwaliteit graangevoerd
rundvlees.

Schaapskooi Mergelland ligt op één van de mooiste plekjes van het Zuid-Limburgse
Heuvelland, midden in de Euregio, op steenworp afstand van grote steden zoals Luik,
Maastricht en Aken. Wie wel eens wandelt in het Geuldal komt hem tegen, herder Ger
Lardinois met zijn schaapskudde. Doordat zijn lammeren veel kilometers lopen in ecologisch
beheerde kalkgraslanden met een grote diversiteit aan kruiden en wilde planten krijgt het
vlees volgens kenners een unieke smaak. Daardoor wordt het Geuldal lam geprezen door
slagers en (top)chefs uit heel Nederland.

Riverdale Farms
Het Riverdale Farms rundvlees komt uit rechtstreeks uit Kansas, wat bekend staat als de
maisschuur van de Verenigde Staten en het hart van de Amerikaanse BBQ
cultuur. Minimaal 120 dagen voor de slacht krijgen de runderen een uitgebalanceerde voeding
met maïs in de hoofdrol. Corn fed leidt tot een zachte smaak en komt de fijne marmering van het
vlees nog eens extra ten goede.

Irish Prime

onze merken

Ierland heeft een sterke rundveestapel die voornamelijk bestaat uit een oorspronkelijke rassen
zoals Aberdeen Angus en Hereford. Het zijn echte vleeskoeien in tegenstelling tot de melkkoeien
die we in Nederland veel hebben. In Ierland staan ze bijna het hele jaar in de wei en scharrelen
zo hun eigen ‘natuurlijke’ kostje bij elkaar. Doordat ze veel bewegen en gras eten wordt het vlees
heerlijk mals. Irish prime Grassfed Irish Beef staat voor topkwaliteit uit Ierland.

Ana Paula™
De Ana Paula™ Ranch ligt in Uruguay, in de noordelijke provincie Cierro Largo. Er heerst een
gematigd klimaat waardoor de ligging van de Ranch, midden op de uitgestrekte pampa’s van de
Cierro Largo uniek is te noemen. De oppervlakte van de Ana Paula™ Ranch (fazenda in het lokale
dialect) is ongeveer 100.000 hectare. Meer dan 90% van deze grond is bedekt met pampagras. Op
deze enorme oppervlakte leven ongeveer 100.000 ossen, stieren, koeien, kalveren en slechts 270
mensen...

Wagyu van Nederlandse bodem
De Wagyu runderen van het Koeienhuis van Klaas en Wendy Vlaar in Benningbroek worden
gehouden als een kudde zoogkoeien. De wijze waarop zij de Wagyu runderen laten opgroeien,
wat al begint bij de geboorte van de kalveren, het vrije leven in de wei en in de stal, en de
zorgvuldige voederbegeleiding in de afmestperiode, leidt tot de ontwikkeling van de gekende
marmering in het vlees. En in die marmering herbergt zich de fantastische smaak en de
onmiskenbare malsheid.
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Livar
Het Livar initiatief is bedacht in 1999 door vijf Limburgse varkensboeren en staat sindsdien
in het teken van een onderscheidende smaak en vleeskwaliteit in varkensvlees. Echte
topkwaliteit in varkensvlees in een vorm van dierhouderij die rekening houdt met het
natuurlijke gedrag en leefomgeving van het varken dat zich uit in maximaal dierenwelzijn.

Deraza™
Het Deraza™ Ibérico varken leeft in het hart van het Iberisch schiereiland, in de grensstreek
van Spanje en Portugal. Het dier verschilt fors met het varken zoals wij dat kennen. Het heeft
zich aangepast aan de ecosystemen van de berg weilanden. Hier dankt het vlees zijn kwaliteit
aan en is het de koning onder de gerechten op de Spaanse eettafel.

West Country Lamb
Het West Country Lamsvlees komt uit het Zuidwesten van Engeland, rondom de
Dorset streek. Met een mild tot warm klimaat en een regelmatige regenval zijn
graslandschappen weelderig groen. De lammeren kunnen zich vrijwel het gehele jaar te
goed doen aan verse grassoorten, kruiden en vegetatie, waardoor de hoge kwaliteit van het
vlees jaarrond beschikbaar is.

Mag het
ietsje meer
zijn?
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Exclusief Hollands rundvlees, enkele weken ‘gekust’ door droge lucht.
Dat is ‘Kissed-by-Air’. In onze klimaatkamer, de ‘dry aged room’ kunnen
wij vlees rijpen bij precies de juiste omstandigheden. Er heerst precies de
juiste temperatuur en precies de juiste relatieve luchtvochtigheid. Deze
twee zeer belangrijke factoren worden zeer goed in de gaten gehouden.
De dry aged room wordt gecontroleerd door vakkundige slagers die
iedere dag de vorderingen van het rijpingsproces volgen. De temperatuur
en relatieve luchtvochtigheid blijft altijd zéer constant voor een optimaal
klimaat. Na drie weken rijping worden de hele delen in zijn geheel verkocht of op juiste wijze uitgebeend en geportioneerd op de gewenste snit.
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Gansevoort Kitchen is onze nieuwe trots.
Deze naam behoort toe aan de afdeling binnen Meatstreet
waar we de lekkerste toebereide specialiteiten maken
op culinair niveau.
Low and slow, fast and furious!
Waar komt de naam
‘Gansevoort’ vandaan?
Het Meatpacking district in New York
heeft aan de wieg gestaan van onze
naam Meatstreet. Een deel van deze
wijk vormt het beschermde stadsgezicht ‘Gansevoort Market Historic
District’, genoemd naar het Hollandse
fort Gansevoort, dat zich op deze plek
bevond. Tegenwoordig is Gansevoort
Market weer ‘up-and-running’, nadat
ze enkele decennia lang als ‘verloren’
werd beschouwd. Gansevoort market
staat voor vers, trendy, lekker en ambacht. In onze ‘Gansevoort Kitchen’
wordt alles vers gemaakt. Lekkere
producten en op ambachtelijke leest
geschoeide gerechten.
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Low & Slow
Toebereide specialiteiten maken bij
Meatstreet onderdeel uit van ons
concept Gansevoort Kitchen. Vernoemd
naar de afdeling waar ze gemaakt
worden. Toebereide producten die met
zorg en liefde gemaakt worden. Want
wat we bijvoorbeeld goed kunnen is
‘Low & Slow’ bereiden van vleesgerechten. Zo is de langzaam gegaarde
kalfssucade al geruime tijd een topper bij onze klanten. Maar ook onze
Porchetta en de ‘Low & Slow’ Pork Belly.

Fast & Furious
Wij houden van nieuwe dingen bedenken en worden helemaal uitzinnig als
we mogen meedenken met onze klant.
Want daar ligt onze passie en drive; om
onze klant ‘fast & furious’, te verrassen
met professionele productontwikkeling
in vlees. Try us…
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BBQ VLEES OP DE kaart?
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Of ambacht op de grill?
Wij kunnen niet van een zonnig weekend genieten zonder zelf
de BBQ aangestoken te hebben. En we zitten als slager natuurlijk
‘dicht bij het vuur’! Een 14 uur lang Low & Slow gegaarde brisket
van Gold Coast Cattle Australian Grainfed Premium Beef,
Louisiana Style Belly Ribs bereid volgens de 1-2-3 methode of een
good-old ‘Drunken Chicken’ van Fermier Noir.
En ‘last-but-not-least’, onze keur aan lekkere burgers!
Join us for a BBQ party!
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THE STORY OF MEAT
The Story of Meat. Het verhaal over vlees. Ons verhaal.
Wij gaan niet zomaar voor vlees op de kaart, maar voor ambacht op het bord!
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MEATSTREET BEVERWIJK
Rijnland 1 1948 RL BeverwijK
telefoon: +31(0) 251 26 82 50

MEATSTREET BORN
Heirweg 7 6121 JP Born
telefoon: +31(0) 46 485 86 12
e-mail: contact@meatstreet.nl internet: meatstreet.nl

MEATSTREET Schagen
Witte Paal 330 1742 LE Schagen
telefoon: +31(0) 224 27 20 40

