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Lebouille, Prime Meat, Strogoff en Meat Street verder onder één naam

opnieuW KennismaKen?
Wij zijn MeatStreet
Graag maken wij opnieuw kennis met u.
Vanaf vandaag heten wij namelijk Meatstreet! En zo voelen wij ons; ‘niet een
huis, maar een straat vol met vlees’. Het
breedste vleesaanbod van de markt, met
de allerbeste vers vleessoorten en toebereide vleesspecialiteiten die ambachtelijk worden gemaakt door gepassioneerde vakslagers met kennis van zaken.
Al jaren zijn wij actief in de markt, waar
klanten ons kennen van Lebouille in Born,
Prime Meat in Beverwijk en Strogoff in
Schagen. Onder de paraplu van ‘Farm
Fresh’ leveren wij dagelijks verse vleesspecialiteiten aan echte horeca professionals
die kwaliteit hoog in het vaandel hebben
staan. En ‘wij’ is begonnen met Prime Meat
in Beverwijk, een modern vleesproductiebedrijf met ca 100 enthousiaste medewerkers met veel kennis en kunde in huis als

het gaat om het ambacht. Vanuit Beverwijk
leveren wij vele typen horecabedrijven; van
5-sterren hotel tot bedrijfscateraars en van
Michelin sterrenrestaurant tot Grand Café.
In 2015 fuseerden we met het bedrijf Lebouille. De roots van Lebouille liggen in het
Zuid-Limburgse Valkenburg, waar restaurant ‘Prinses Juliana’ (Het eerste restaurant
in Nederland met een Michelinster) de bakermat is van menig chef-kok. In 2011 verhuisde het bedrijf naar Born waar het beschikt over een goed geoutilleerde slagerij
van waaruit mooie vleesproducten aan horeca professionals worden geleverd.
In 2016 kwam daar het familiebedrijf
Strogoff uit Schagen bij, sinds 1914 gespecialiseerd in culinair vlees, vis, wild en gevogelte. Strogoff staat bekend als kwaliteitsleverancier met authentieke topproducten.

meatstreet is Begin dit jaar
op de HorecaVa met groot succes
geïntroduceerd.
Nu, op 12 juni 2017 hebben wij de activiteiten van Meatstreet uit Ridderkerk overgenomen van Bidfood (voorheen Deli XL). De
naam Meatstreet is op basis van een eigenzinnige en back-to-basics aanpak begin dit
jaar op de Horecava met groot succes geïntroduceerd. Met de overname van Meatstreet is ons assortiment nog completer geworden. En daarover zijn wij zelf zó
enthousiast, dat we besloten hebben als
groep gezamenlijk als een echte familie
verder te gaan onder de naam Meatstreet.
de toekoMSt
Klaas Eppenga, directeur: ‘We hebben ons
gerealiseerd dat alle drie onze vleesbedrijven een aantal belangrijke dingen gemeen

hebben; namelijk werken vanuit een focus
op kwaliteit, het hebben van een breed assortiment aan bijzondere vleessoorten en
vooral een persoonlijke benadering naar
onze klanten. Bovendien mogen we ons
van geluk prijzen dat bij alle bedrijven gemotiveerde mensen werken met veel kennis van het mooie vleesambacht”.
“Juist de voor ons belangrijke waarden
hebben wij ook teruggevonden in Meatstreet uit Ridderkerk. En wat is er nou
mooier om al die gemeenschappelijke eigenschappen terug te brengen naar één
duidelijke naam…
Daarom gaan we enthousiast verder naar
de toekomst onder de naam Meatstreet.
The Story of Meat”.
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leBouille Heet Vanaf nu MeatStreet Born
Wim Schröder, Binnendienst medewerker Meatstreet Born

vleeSgeWorden dienStBaarHeid
‘Als klanten tevreden zijn over de mooie
producten die ze geleverd krijgen en over
onze service, dan hebben wij een goede
dag.’ De binnendienst als interface tussen
slager en chef-kok. Wim Schröder en zijn
afdeling zorgen dat het bij Meatstreet in
Born op dat belangrijke koppelvlak gesmeerd verloopt.
Wim Schröder is de jongste uit een groot slagersgezin in Kerkrade. Zijn oudste broer en
neefje (vierde generatie inmiddels), namen de
slagerij van zijn ouders over. Wim kan zijn
speciale band met vlees goed inzetten als binnendienst medewerker bij de adviseurs van
Meatstreet in Born. Ook al heeft hij een kantoorfunctie, zijn hart gaat open wanneer hij de
goed gevulde koeling binnenwandelt of met
de slagers praat. Hij begrijpt het aan de andere
kant ook heel goed als een klant buiten zijn
vaste bestelling om, nog snel even een paar
mooie ribeyes geleverd wil krijgen voor een
bijzonder dinertje. ‘Goed gevoel als het toch
lukt om dat last minute nog voor hem te kunnen regelen.’
Wim’s eigen voorkeur wat betreft vlees is niet
exotisch: ‘Een lekkere biefstuk, en dan medium gebakken graag.’ Maar hij is ook groot liefhebber van het ecologische Geuldal lamsvlees
en van het Livar assortiment. ‘Limburgse
streekproducten om kei trots op te zijn.’

oploSSingen
In Born werken ca. 120 medewerkers. Op
drukke dagen beleveren ze tot 280 horecaklanten, waaronder ook de veeleisende culinaire top. ‘Als dat allemaal soepel en op tijd
verloopt, dan geeft me dat een kick. Daar komt
meer bij kijken dan je denkt; de juiste pakbonnen, de juiste vrachtwagen; diepvries of koeling. Slimme rijroutes uitpuzzelen, klant laten
weten hoe laat er geleverd wordt. Voor sommige adressen moet de chauffeur nog een
beurs meenemen omdat er nog contant wordt
betaald. Speciale bestellingen niet vergeten, de
facturatie. Het behoort allemaal tot de taken
van de binnendienst. Maar ook sales support.
Nu zijn we bijvoorbeeld weer druk met de layout voor de nieuwe productstickers. Grote
partijen lopen via Deli XL, vanaf 12 juni Bidfood geheten. Daarin vervullen we ook een
schakelfunctie.’ ‘Zeker, de spin in het web mag
je ons wel noemen. Bezige bijen is ook van toepassing. Overal gaat wel eens iets fout, we zijn
allemaal maar mensen. Het gaat erom hoe je
het met elkaar oplost. Meedenken en oplossingen vinden zit in onze aard. ’
korte lijnen
Wim is lid van het ‘Bedrijfsbureau’ bij Meatstreet Born. Wat houdt dat in? ‘We zijn een
praktische club van leidinggevenden van verschillende afdelingen, die dagelijks kort bij elkaar komt om alle lopende zaken door te spreken. Nieuwe klanten, nieuwe producten die

we in de markt willen zetten, wisselingen in
het assortiment, speciale verzoeken van adviseurs, opmerkingen van klanten, knelpunten
in de planning. ‘
Door de lijnen ultrakort te houden, kunnen ze
snel reageren. ‘Vragen blijven bij ons nooit
lang liggen. Het is mijn taak om de uitkomsten
weer terug te koppelen naar de betreffende
klanten en afdelingen. Communicatie is een
belangrijk onderdeel het takenpakket van de
binnendienst en toevallig ook mijn favoriet.’

verWaarden van Het Hele dier
De contrasten in het Meatpacking District zijn zeer groot. Aan de ene
kant wordt er nog vlees verhandeld en aan de andere kant zijn er
trendy winkels gevestigd die ook door beroemdheden bezocht worden. Wij voelen ons verbonden met deze beroemde wijk in New
York. Het ambacht uit vroegere jaren is nog steeds waarmee wij
werken met vlees. Het contrast in ons assortiment en de diversiteit
daarvan is ook zeer groot te noemen. Met de overname van Meatstreet komt ‘Gansevoort Kitchen’ ons daarbij prima van pas. Het
concept en ook de naam voelt meteen goed. In Schagen (Strogoff) en
Beverwijk (Prime Meat) werden al veel gegaarde en rauwe culinaire
vleesspecialiteiten gemaakt. En in Born (Lebouille) al helemaal.
Daarom voelen wij ons al meteen happy met de naam ‘Gansevoort
Kitchen’; een kwaliteitslabel voor culinaire vleesspecialiteiten van
Meatstreet.

Gedreven slagers trots op vlees

BacktO-BasIcs

BORN – Er zijn slagers en er zijn slagers. Bij ons, Meatstreet slagers, wordt
onze basis gevormd door ambacht en
passie. Wij stoppen ‘Heart & Soul’ in
wat we doen. Daarbij gaan we voor
‘back to basics’. In alles wat we maken
van kwaliteitsvlees dat we zelf uitzoeken. Daar begint onze passie en die
proef je als je bij ons op bezoek komt.
Zelf ons vlees selecteren en uitsnijden.
Dan eerst rijpen, direct portioneren of
verder verwerken.
Het is liefst benen wij zelf nog uit en ver-

unieke kWaliteitSlijn ‘ganSevoort kitCHen’
De aankomende maanden zullen onze nieuwe activiteiten rondom
Gansevoort Kitchen meer vorm en gestalte gaan krijgen. Ook zullen
de producten uit de Gansevoort Kitchen op een eigen wijze gelabeld
gaan worden, waardoor u ze kunt herkennen. We gaan u daarvan
op de hoogte houden via social media en in volgende edities van
Meatstories. Houdt daarvoor onze facebookpagina @thestoryofmeat en uw good-old brievenbus in de gaten.

Het Geuldallam is daar een voorbeeld
van. Voor vers geportioneerde steaks,
voor handgemaakte specialiteiten, ambachtelijke vleeswaren en toebereide
traiteurgerechten maken wij gebruik van
vele verschillende specialiteiten, rassen
en herkomsten. Een Côte a l’os van Simmenthaler rund of een Pork Roast van

meatstreet Born . opleiding: middelBare

Iberico varken. Een West Country lamsza
lamsza-

detailHandelsscHool Heerlen, diVerse

del of een braadstuk van blanke kalfslen
kalfslende. Iedere dag vroeg uit de veren en een

VerVolgstudies en trainingen WerKte VoorHeen in
administratieVe en coördinerende functies
Bij export VisgrootHandel sinds 1999 (18 jaar)
in dienst Bij leBouille, nu dus meatstreet Born

CHef HerMan den Blijker:
“De schaapskuddes lopen lekker vrij rond in het
Zuid Limburgse Heuvellandschap. Niet alle lammetjes
kunnen mee, dus die komen bij een topslager terecht”.
Schaapskooi Mergelland levert deze lammeren aan
Meatstreet (voorheen Slager Lebouille). Ernest Lebouille
zorgde ervoor dat het Geuldallam groot aanzien verwierf bij
vele (top) chefs waaronder 2 Michelin sterren kok Erik van Loo
(Mechelen, Zuid Limburg) van restaurant Parkheuvel
in Rotterdam, in wiens film “de smaak van de ziel”
het Geuldal lam een belangrijke rol speelt.
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bevond. Tegenwoordig is Gansevoort market weer ‘up-and-running’, nadat ze enkele decennialang als ‘verloren’ werd beschouwd.
Gansevoort Market staat voor vers, trendy, lekker en ambacht. In
onze ‘Gansevoort Kitchen’ wordt alles vers gemaakt, lekkere op ambachtelijke leest geschoeide specialiteiten.

waarden daarmee alle delen van het dier.

Wim scHröder (54), Binnendienst medeWerKer

mine B. Het is zeer vol van smaak. Volgens de Volkskrant de beste
smaak, die wordt gevormd door gezonde (biologische) voeding en
het grazen op de ecologisch beheerde kalkgrasland hellingen.
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BORN - Begin dit jaar introduceerde Meatstreet vanuit Ridderkerk het nieuwe concept ‘Gansevoort Kitchen’. Een nieuw concept. Of eigenlijk.., een nieuwe naam voor de afdeling productontwikkeling en de afdelingen waar toebereide producten
worden gemaakt. In Gansevoort Kitchen worden nieuwe productinnovaties uitgedacht en vervolgens ook gemaakt.

PROFIEL

GEuLdaLLam

Meatstreet verkoopt al jaren Geuldallam, wat is geprezen door slagers en (top)chefs uit heel Nederland. Het bevat weinig bindweefsel,
is heerlijk mals, rijk aan hoogwaardige eiwitten, ijzer, zink en vita-

ganSevoort
kitCHen

HarMonie
Wim loopt twee keer per week na het werk
zo’n 5 km hard door het bos. Zijn andere grote
passie is door goede samenwerking tot mooie
muziek komen. Hij speelt slagwerk bij Harmonie St. Jozef Kaalheide in Kerkrade. ‘Harmonie, dat woord zegt eigenlijk alles!’

een ecHte specialiteit
uit Het BourgondiscHe limBurg

BORN - Schaapskooi Mergelland in Epen begon in 1991 op natuurlijke wijze de natuur te beheren met een kudde van 50 Mergellandschapen. Die kudde is nu inmiddels 2.500 schapen groot
en dit streekeigen schapenras is meer dan geschikt om kalkgraslanden te beheren. De schaapskooi beheert tevens de kuddes op
de Brunsummerheide en st. Pietersberg. Het maakt gebruik van
drie soorten schapen; Mergellanders, Schonebekers en Suffolks.
Door herder Ger Lardinois en natuurlijk niet te vergeten de
hardwerkende honden worden deze schapen met liefde gehoed.

inspiratie uit nYc past perfect

Inmiddels maakt het Geuldallam al weer sinds 1997 onderdeel uit
van ons assortiment. Wij beginnen altijd met de Geuldal melklammeren in de laatste week van februari en dat loopt door tot na de
aspergeperiode. Begin Juli eindigen we dan dat seizoen, aldus Guido
Eijgelshoven, adviseur bij Meatstreet Born.
De gehele periode leveren we de lammeren op een slachtgewicht
van zo’n 10 à 11 kg. We krijgen dan de hele lammeren binnen en
snijden deze uit in hele schouders, koffers, nekken en bouten. De koffers en bouten hangen we af om te rijpen, de nekken benen we direct
uit. Schouders laten we heel. Inmiddels snijden wij in het seizoen tot
wel 50 à 60 Geuldal lammeren uit. Dat moet ook niet veel meer worden, want de beschikbaarheid is beperkt. De smaak niet…

mes vasthouden. Om daarmee de mooi
mooi-

Waar koMt de naaM ganSevoort kitCHen eigenlijk vandaan?
Het Meatpacking district in New York heeft aan de basis gestaan van
de nieuwe naam Meatstreet. Een deel deze wijk vormt het beschermde stadsgezicht ‘Gansevoort Market Historic District’, genoemd naar het Hollandse fort Gansevoort dat zich op deze plek

ste en lekkerste vleesspecialiteiten te ma
maken die er zijn. Wij leveren vlees, we dro
dromen vlees.

Brabants beste Young Chef
scoort met vlees uit eigen streek
jan Van Houts (24), HuisKamerrestaurant ons jongens in someren-eind.

Hoewel Jan van Houts (24) meer een
groentekok is, gaat zijn hart toch echt
sneller kloppen van een mooi stukje gekonfijte lamsnek. ‘12 uur pekelen, dan 12
uur konfijten, vervolgens mooi lakken
met vleessaus en afbakken in de oven. ‘Je
weet niet wat je proeft!’ zegt deze jonge
prijswinnende Brabantse chef, die samen
met broer Dennis Restaurant Ons Jongens
in Someren- Eind runt.
Na enkele succesvolle voorrondes werd Jan
van Houts in 2016 uitgeroepen tot Beste Jonge Chef van de Gastronomische Regio NoordBrabant. Daarmee plaatste hij zich voor deelname in november aan de European Young
Chefs Award kookwedstrijden te Barcelona,
waar hij als jongste deelnemer (23 destijds!)
eervol tweede werd. Een plek waarmee Jan
nog steeds heel gelukkig is: ‘Uitgeroepen
worden tot een-na-beste jonge kok van Europa. Door een jury onder leiding van een
van mijn grote idolen, de Spaanse topchef
Joan Roca! Volgens het juryrapport heeft
mijn gerecht ze het meest verrast. Hoe lovend is dat!’
StaMppot Culinair
Wat heeft hij ze voorgezet? ‘Thema was: presenteer je eigen regio. Dat betekent voor mij

werken met streekproducten, bij voorkeur
zelf gezocht en geplukt. Iets wat ik toch al
doe bij Ons Jongens. Ik wilde ze iets van de
Brabantse cultuur laten proeven, dus ik koos
als vertrekpunt Stamppot met het beroemde
kuiltje jus. Haalde dat vervolgens uit elkaar
in elementen. Oranje wortel verving ik door
peterseliewortel, een van mijn favoriete
groentes. Die holde ik uit en vulde ze met een
farce van Poule Den Dungen (streekkip) en
bakte die vervolgens. De jus werd een saus
van zelfgeplukte paddenstoelen en IJslands
mos uit het bos hier vlakbij, gepresenteerd in
een reageerbuisje. François Geurds heeft me
geholpen de fine-tuning van het gerecht.’
Er staat ons dus iets te wachten bij Ons Jongens! Je moet er wel voor op reis, want dit
huiskamerrestaurantje, dat maximaal 24 zittende gasten kan herbergen, ligt nogal in een
uithoek: in Someren-Eind, een klein dorpje
halverwege Eindhoven en Venlo. Een verborgen parel, die het verdient ontdekt te
worden.
perSoonlijk ContaCt
Vader en moeder Van Houts zijn verantwoordelijk voor de toepasselijke naam Ons
Jongens. Zoon Jan is de aanwezige chef. Hij
vertelt zijn gasten persoonlijk wat er op het
menu staat en licht toe wat er op tafel komt.

Broer Dennis -die net een kleine heeft en het
even iets rustiger aan doet- neemt de managementkant voor zijn rekening. Jan wordt
in de keuken bijgestaan door een leerling;
Leermeester is deze bescheiden jongen ook
al. In de bediening lopen 1 á 2 mensen. Hij
trakteert zijn gasten op een drie- tot zevengangen verrassingsmenu, waarbij ze mogen
aangeven wat ze niet lusten of niet mogen.
‘Maar ik kook heel toegankelijk hoor: wat we
zelf ook lekker vinden. Hollands met een
vleugje Frans en een snufje Aziatisch. Geen
gekke dingen. Het accent ligt op groente, ik
ben fan van de 80/20 filosofie: 80% plantaardig, 20% dierlijk. Ondanks dat staat altijd wel
iets op het menu als ossenhaas, ribstuk of
bavette. Al vanaf de start is Lebouille (nu
Meatstreet Born, red) onze vleesleverancier.
Daar had ik in het verleden al goede ervaringen mee. Prijs/kwaliteit, meedenken en op
tijd leveren zijn belangrijk, maar wat de
doorslag geeft voor mij is de smaak. Ik heb er
eens een rondleiding gehad en met de slager
gesproken. Dat was heel inspirerend voor
mij.’
Geopend van donderdag t/m zondag, op afspraak op dinsdag en woensdag.
Laat deze Jongens maar schuiven!
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prime meat Heet Vanaf nu MeatStreet BeverWijk

BBQ toppers

andré HoenderdoS, produCtieleider Slagerij

u vraagt,
wij snijden

Put your BBQ shoes on

Het is juni, Het is zomer! We zitten diK in de oVeruren door Het BBQ seizoen. tijd om de KlassieKe Kaart eens te
Verlaten met ecHte BBQ toppers. en dan Bedoelen We niet een sateetje. let’s talK Business! serVeer eens een leKKer
WedstrijdgerecHt Waar je u tegen zegt. fingerlicKin’ guuuuuuuud!

Belly
Ribs

PuLLEd

Injecteer de brisket en wrijf er een lekkere
dry-rub op. Leg hem op een indirect
kolenvuur en houd de temperatuur
op ca 110° Celcius.

Verwijder het membraan van de buikrib.
Smeer hem in met mosterd of
sriracha saus en bewaar hem
in de koeling.

Injecteer de Boston Butt en wrijf hem
in met een lekkere dry-rub. Leg ‘m op
een indirect kolenvuur en houd de temp
op ca 110° Celcius.

Morgen:

Morgen:

Morgen:

Beef

BRIskEt
Vandaag:

Na ongeveer 12 uur, bij een kern van
88º Celcius van het vuur nemen en
even laten rusten. Snijdt plakken op de
draad Serveer met cole-slaw.

Vandaag:

Wrijf hem in met pork-rub en leg de
rib op een indirect kolenvuur en houd
de temp op 110° Celcius. Voeg houtchunks
toe. Na 2,5 uur inpakken in alufolie met
appelsap. Haal ze daar na nog eens 2 uur
uit en smeer in met BBQ saus.
Na 15 minuten zijn ze klaar.

…OF
mannEn
kLEInE
jOnGEns
Hoe jongens
mannen worden

pork
Vandaag:

Na ongeveer 12 uur of nadat de kern
een temperatuur van 87º Celcius
heeft bereikt smeer je het vlees in met
BBQ saus. Na ongeveer een kwartier
kun je hem van de BBQ afhalen en
pluk je het vlees naar pulled pork.
Strooi er nog een beetje BBQ kruiden
door en voeg enkele eetlepels
BBQ saus toe

onze top
PLaY
LIst
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SWeet godeSS of love
and Beer
popa CHuBBy

deBoraH ColeMan

an organ, a guitar
and a CHiCken Wing
ray Manzarek

WHo Stole tHe Hot SauCe?
CHuBBy Carrier

fried neCk BoneS and
HoMe frieS
SoutHern HoSpitaliy

We werken met eco- en bio vlees, Wagyu,
Schotse Hooglanders, Livar, wild, soms hele
lammeren voor demo’s. We hebben daarnaast boekenkasten vol regelgeving en controlevoorschriften, want je werkt met een
kwetsbaar product. Wij zijn BRC A gecertificeerd, wat betekent dat we moeten voldoen
aan de strengste kwaliteits- en hygiëne-eisen,
en continu onder controle staan. Ook dat
hoort bij het vak.’

BEVERWIJK – Als wij beurzen bezoeken, nationaal of internationaal, is al jaren duidelijk te zien hoe het fenomeen BBQ in populariteit aan het groeien is. Daar waar
vroeger in de horeca in Nederland BBQ-en in één adem werd genoemd met gourmet- en fondue restaurants, zo is BBQ nu steeds meer ‘alive and kickin’. Het is het
niveau van ‘all you can eat’ ontstegen en krijgt steeds meer een ‘U.S. southern states
aanpak’ ‘Low and slow’ baby, Keep the fire burnin’!
En, als we het zelf mogen zeggen, dat is voor ons koren op de molen. Als wij de BGE of de
smoker aansteken, dan gebeurt er wat met ons. Het maakt de pyromaan in ons los, maar
bovenal wakkert het naast het vuur in de pit ook het vuur in onszelf aan. Het begint eigenlijk al als we de firestarter vullen voor de eerste hitte. Na een kwartier, twintig minuten is de kern al vuurrood. Dan overstorten in dit geval in de vuurkorf van de Oklahoma
Smoker. Een paar flinke stukken Argentijns houtskool erbij en even door laten trekken.
Dan heb je mooi de tijd om de Ribs, Brisket en/of Boston Butt te voorzien van een lekkere
dry-rub (zie BBQ recepturen hierboven).

reCepten & gereCHten
Een smoker in je keuken geeft je veel meer mogelijkheden dan alleen vleesgerechten. Zo
kun je denken aan tal van voorgerechten met groenten, tussengerechten en ook desserts.
Onze klassieker? Smoked Bananas, no doubt about that! Neem daarvoor verse, zo groen
mogelijke bananen (1 per persoon), wat bruine suiker en Jack Daniels whisky.
Voer het vuur in de BBQ op naar zo’n 150 tot 160 graden. Leg de bananen op het rooster
en barbecue ze indirect. Laat ze goed zwart worden (ze moeten zacht aanvoelen). Snij ze
open over de volle lengte. Vul ze met bruine suiker en overgiet ze met Jack Daniels. Flambeer de drank zodat de bruine suiker caramel wordt. Eet de bananen uit de schil.
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Wat maakt het vak van horecaslager zo leuk?
Weer die bulderlach: ‘Dat vraag ik me ook
weleens af. Nee serieus, ik denk dat het de
combinatie is van lekker fysiek bezig zijn en
ook heel veel van jezelf kunnen toevoegen:
uitbeentechniek, productkennis, portionering, receptuur. Het is nooit saai. Alles van
het slachtdier gaat door je handen, niet alleen delicate delen. Soms heb je grote partijen, dan weer kleine. Voor vijfsterrenhotels
en restaurants met Michelin ster maar ook
voor strandclubs en grand café’s. Je doet hier
nooit de hele dag hetzelfde.

fine and MelloW

BBQ guru
Als je slim bent investeer je in een BBQ Guru met temp probes om je kamertemperatuur
constant te houden. Stel deze bijvoorbeeld op 110° Celcius is voor Ribs, Brisket of Boston
Butt. Low & Slow, take it easy! De ribs kun je in de rooktoren ophangen om eerst even
lekker te roken. Leg daarvoor wat chunks apple- of hickory wood op het vuur. Now it’s
time to wait! De Guru helpt je de temperatuur constant te houden, maar jij blijft de baas,
dus ‘watch over carefully’.
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nooit Saai
Grote club om aan te sturen? ‘Zeker, en we
kunnen nog nieuwe collega’s gebruiken. Bij
seizoensdrukte doen we nog weleens een beroep op oud-werknemers; slagers die al even
met pensioen zijn, ouderwetse vakmannen.
Zij vinden het geweldig, wij zijn uit de brand
geholpen. Ja, we zijn heel blij met onze opatjes.’ Om er hard lachend aan toe te voegen:
‘Ik mag wel uitkijken wat ik zeg, want ik ben
zelf al opa.’

BEVERWIJK - André Hoenderdos is slager
in hart en nieren. Hij houdt zijn vak en
van het kwaliteitsniveau en die exclusiviteit waar de horeca om vraagt. ’Mooi
vlees, zorgvuldigheid, toch een beetje eredivisie. Die hoge lat, die bevalt me wel.’
Bij Meatstreet in Beverwijk (voorheen Prime
Meat) werken ongeveer 100 man, waarvan
70 in de productie. Productieleider André
Hoenderdos (56) geeft leiding samen met
een collega. André neemt de pure slagersgerichte activiteiten en alles daarmee samenhangt voor zijn rekening, zijn collega meer
de culinaire- en receptmatige kant. Het betekent productieplanningen maken, zorgen
dat er voldoende grondstoffen en medewerkers zijn. En dat zij alles tot hun beschikking
hebben om optimaal en hygiënisch te kunnen werken.

HartvorMig
‘We proberen het onze klanten 100% naar de
zin te maken. Ze kunnen zeggen hoe groot,
hoe zwaar, in welke vorm en omverpakking
ze hun vlees geleverd willen hebben en wanneer. Ze mogen ook eigen receptuur aanleveren. Daarin gaan we heel ver, maar ergens is
een grens. We moeten wel ons productieproces in de gaten houden. Ik weet nog een keer
dat een klant speciaal voor Valentijn hamburgers wilde laten maken in de vorm van
een hart. Leuk idee, hoeveel? Doe er maar
tien! Dat ging niet door.’
dak eraf
André mag in zijn vrije tijd graag sleutelen
aan auto’s. Zijn handen moeten wapperen.
Hij heeft twee lelijke eenden staan en een
Chevrolet Caprice cabrio uit 1973. ‘Het moeten wel oldtimers zijn met iets bijzonders.
Zolang het dak er maar af kan!’

PROFIEL
Zijn eigen favoriete stuk vlees? ‘Sukade! Dat
vind ik nou een boeiend stukje koe. Laat het
lang heel zachtjes sudderen en doorsnee
lapje stug werkvlees verandert in iets botermals en goddelijks. Heb je topkwaliteit rundvlees in handen, dan laat sukade zich ook
mooi bakken als een steak; zo bomvol smaak
als je nog nooit hebt geproefd. Maar een goede gehaktbal mag er ook zijn.’

andré Hoenderdos (56), productieleider slagerij
meatstreet BeVerWijK.

Tommy den Hartog,
Restaurant Moon, Amsterdam.

koken op
grote Hoogte
oogte
AMSTERDAM - Elke dag koken op grote hoogte voor 110 gasten. Ga er maar aan
staan als je 28 bent, zoals Tommy den Hartog. Hij is chef de cuisine van panorama
restaurant Moon, op de 19e verdieping van A’DAM Toren, achter het Amsterdamse
Centraal Station. Dan moet je blind kunnen vertrouwen op je versleveranciers.
Tommy den Hartog werkt liefst met ingrediënten uit de streek en houdt van niet ál te
voor de hand liggende smaakcombinaties. Hij zet zijn gasten graag met humor een tikkie
op het verkeerde been. Bij roterend restaurant Moon - met zonder twijfel het mooiste
uitzicht over Amsterdam- geeft hij sinds de opening in 2016 leiding aan een keukenteam
van 9 man. Samen met Signature Chef Jaimie van Heije bepaalt hij het vaste menu bij
Moon. Bij de lunch serveren ze 3 tot 5 gangen, bij het diner 5 tot 7 gangen.
favoriete Stukje vleeS?
Op dit moment: kalfszwezerik van het hart. Heerlijk krokant gebakken, boterzacht van
binnen. Het leuke is dat je mensen daarmee nog echt verrast. Ze weten niet wat ze eten,
letterlijk! Wij serveren het bij Moon met artisjok, gel van sinaasappel en kruidnagel.‘
Signature diSH
Hij onderscheidde zich bij zijn vorige werkgever Restaurant Johannes al met een signature dish van buikspek met gamba. Buikspek 4 dagen pekelen, nachtje in de oven op 84
graden, dag onder druk zetten, dan in plakjes snijden, lakken met karamel van rode peper en gember, karamelliseren in de oven. Met atjar van spitskool, crème van wortel en
citroenblad, zure room, gepofte quinoa en een gefrituurde Argentijnse gamba.
exCurSie
Als Den Hartog mag zeggen wat zijn vaste vleesleverancier uit Beverwijk toevoegt, dan is
het wel persoonlijk contact. In zijn geval met adviseur Paul Heijne, die zelf ook slager is.
‘Met hem heb ik onder andere een Wagyu boerderij in Noord Holland bezocht, waar we
zelf een hele koe uit elkaar haalden. Dan heb je wél een goed verhaal naar je gasten toe,
als je Wagyu op de kaart hebt!’. Dit jaar maakten ze een excursie naar Dorset (Zuid Engeland) waar het heerlijk zilte lamsvlees van Meatstreet vandaan komt, dat hij met doperwt, tuin en rozemarijn momenteel in het menu heeft. ‘Boerderijen, slachthuizen en
slagers bezocht, mooi om te zien je hoe zorgvuldig er gewerkt wordt. De gunfactor speelt
zeker een rol bij het kiezen van je leveranciers.’ Zijn ambitie? ‘Hier bij Moon elke dag
weer gaan voor het hoogst haalbare. Daarna misschien een tijdje Executive chef bij een
van de grote hotels, en uiteindelijk toch een eigen restaurant.’ Deze jonge chef heeft zijn
carrièrepad aardig op een rijtje. Kan hij zich nog verbazen over het fantatische uitzicht.
‘Te druk eigenlijk. Maar als de zon onder gaat, het mooiste moment van de dag, staat hij
recht in de keuken. Daar genieten we elke avond weer van.’

opleiding: middelBare slagersVaKscHool utrecHt,
WerKte VoorHeen Bij particuliere slagers, Ven
Horeca slagerij, alBert Heijn
sinds 1996 (21 jaar) Bij prime meat, nu meatstreet
BeVerWijK.

inSpiratie
In zijn spaarzame vrije tijd gaat Tommy graag uit eten bij bevriende collega’s in de stad.
Hij is net terug van een inspirerende reis van 3,5 week door Thailand. Dat smaakte naar
neer! Net als het gerechtje dat hij bij thuiskomst ontwikkelde; Ceviche van witvis met koriander, kokosmelk en gepofte rijst. Wie weet voor de nieuwe kaart.
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strogoff Heet Vanaf nu MeatStreet SCHagen
noord-Hollandse nucHterHeid Kiest pure smaaK

vocht en ontwikkelt aan de buitenkant een donkere tot zelfs zeer
donkere kleur, een soort korst. Na de rijpingsperiode wordt het vlees
uitgebeend en wordt deze korst verwijderd. Wat dan overblijft is bijzonder! Prachtig rood vlees met een stevige textuur en een werkelijk
sublieme smaak.

Het Wieringerweide rund
De frisse lucht, de rust die dit gebied uitstraalt en de
optimale gezondheid van de dieren proef je terug in het
vlees.
Op 104 hectare land in Westerland en Hippolytushoef mest
Piet gemiddeld zo’n 450 runderen. Voornamelijk Parthenaise runderen, maar ook Blondes ’d Aquitaine. Jaarlijks
worden er zo’n 300 geslacht, bestemd voor de betere slager
en natuurlijk voor Meatstreet.

Recept

WieringerWeide roSBief
in zoutkorSt
ingrediënten:
1 kg kogel bovenbil van het
Wieringerweide rund
Een paar takjes verse tijm
2 kg grof zeezout
1 losgeklopt eiwit

Dick Wever, eigenaar van Vleescentrale Van Dalen in Schagen is verantwoordelijk voor de slachting van het vlees en
zit bij ons om de hoek. Bij ons worden de vleesdelen verder
gerijpt; minimaal 3 weken voor een perfecte smaak en
malsheid. Naast de luxe delen biedt het Wieringerweide
rund ook braad- en stoofvlees. Tenslotte roken we ook de
biefstukdelen, bijvoorbeeld voor een top carpaccio!

Een echt unicum in het Meatstreet gamma is vlees het
Wieringerweide rund uit Noord-Holland. Vlees van het
Wieringerweide rund is smaakvol vlees uit de ecologische zone tussen de Noordzee en het IJsselmeer, afkomstig van “Schoon Vlees” boerderij Piet Ottens.

Door de korte lijnen in het transport hebben we met Wieringerweide rund een prachtig streekproduct in huis, stimuleren we de extensieve veehouderij en maken we geen
overbodige foodmiles, dus het slagersmes snijdt hier aan
twee kanten. Inmiddels zijn de beide stallen van Piet op
Wieringerland gecertificeerd met 2 sterren van het BeterLeven keurmerk. WieringerWeide Rund is daarmee een
prachtig product voor de menukaart van de horeca in
Noord-Holland en daarbuiten.

BereidingSWijze:
Verwarm je oven voor op 220° C. Vermeng het eiwit
met het zout. Strooi een laag zout in een ovenschaal
en leg er de helft van de tijm op. Leg het vlees op het
zout, verdeel de rest van de tijm over het vlees en
bestrooi met het resterende zout. Duw lichtjes aan
en zorg ervoor dat het vlees volledig bedekt is. Zet
de schaal 45 minuten in de voorverwarmde oven.
Laat 10 minuten rusten, breek de zoutkorst open en
trancheer aan tafel.

Eric Snaas, vestigingsmanager Meatstreet Schagen

flexiBel MeeBeWegen alS tWeede natuur
‘Werken voor een sector als de horeca,
die 24/7 in touw is, betekent voor ons als
vleesleverancier: soepel meebewegen en
dienstbaar zijn. Dat doen we graag, het zit
ons in het Noord-Hollandse slagersbloed,
al vier generaties lang’ zegt Eric Snaas.
Hij is vestigingsmanager van Meatstreet
Schagen, voorheen Strogoff, familiebedrijf sinds 1914.
Zelf komt de Schagenaar Eric Snaas (56) niet
uit de vleessector, maar hij voelt zich er
sterk mee verbonden. Zijn achtergrond is
een financieel economische. Organisatorisch staat hem een flinke klus te wachten,
nu Strogoff onderdeel gaat uitmaken van
het landelijk samenwerkingsverband Meatstreet.
Wat gaan klanten ervan Merken?
‘In Noord Holland boven het Noordzeekanaal, inclusief Texel, blijven wij onze horecaklanten gewoon vanuit Schagen beleveren met onze vertrouwde specialiteiten. Dat
gaat alleen maar efficiënter worden. Het
kwam regelmatig voor dat voor de boot
naar Texel twee busjes stonden te wachten,
één van ons en één van collega Prime Meat
uit Beverwijk. Dat soort toestanden behoren
tot het verleden. Eén Meatstreet bus volstaat.’
grote klanten
‘Daarnaast produceren we in Schagen voor
national accounts; voor bijvoorbeeld voor
hotelketens en klanten als La Place. Voor
deze laatste draaien wij iedere dag het gehakt voor de hamburgers. In de restaurants
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maken ze er ter plekke, met behulp van mallen, verse hamburgers van.
Heeft eriC een favoriet uit Het aSSortiMent?
‘Echt trots ben ik op ons prachtige, zelfgerijpte dry-aged beef. Zo’n lekkere ribeye of
entrecote is voor een vleesliefhebber als ik
onweerstaanbaar. Maar ook voor een lekker lamsrackje mag je me ‘s nachts wakker
maken.’’
MenSenWerk
Er werken in Schagen zo’n 70 mensen, drie
daarvan met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Jonge mensen met autisme of leerproblemen. Eric Snaas ziet alleen maar
voordelen, voor alle partijen: ‘Ze zijn zo gemotiveerd en blij, dat straalt af op iedereen.
Bovendien doen zij met plezier repeterend
werk. Fulltimers komen daardoor meer toe
aan het werk waarvoor ze zijn aangenomen
en wat ze het liefste doen: slageren. Willen
wij onze ambitie waarmaken, dan zal het
personeelsbestand op korte termijn moeten
groeien tot 85. We hebben vacatures, uitzendbureaus zijn ingeschakeld.’
En die ambitie is? Snaas: ‘Er staat hier een
fantastisch pand, gebouwd voor een stevig
omzetvolume. Dat halen we nu nog niet,
maar het is wel het doel om dat te halen.
Nieuwe mensen erbij halen is één, maar er
komt zoveel meer bij kijken! Op het gebied
van controle, beveiliging, begeleiding, capaciteit, materiaal, kwaliteit en hygiëne. Het is
mijn uitdaging als vestigingsmanager om
het grote plaatje te blijven zien, de helikopterview te behouden. Als je hier aan een

exclusieVe drY aged room ‘in de maaK’

Kissed-by-air
SCHAGEN – Wist u al dat u bij ons prachtig vlees kunt laten rijpen? Daarvoor hebben wij het nieuwe concept ‘Kissed-by-Air’ by
Meatstreet! Exclusief rundvlees, enkele weken ‘gekust’ door
droge lucht.
traditionele rijping van Het vleeS
In landen als Engeland en de VS gebeurt het al eeuwenlang en in ons
land deed men het vroeger ook. Het langzaam laten besterven van
vlees. Want dat is het eigenlijk. De voltrekking van het bestervingsproces van vlees. Waarbij spiersuikers in het vlees worden omgezet
in melkzuur. Deze zetten de enigszins ‘zoete’, pH-neutrale smaak van
net geslacht vlees om in een lagere pH-waarde. Anders gezegd, het
vlees ‘verzuurt’ daardoor. Dit is het proces waardoor vlees zijn smaak
krijgt die we herkennen als een ‘lekkere vleessmaak’. Het echte DryAgen gaat op dit proces verder. Door vlees wekenlang door te laten
rijpen gaat het bovengenoemde rijpingsproces door. Waarbij de
vleesspier ook nog eens tot zo’n 30-35% aan vocht verliest. De omgevingstemperatuur en met name de relatieve luchtvochtigheidsgraad
in de rijpingskamer zijn daarbij van groot belang. Het vlees verliest

Bij Meatstreet beschikken we over een Dry-Aged cel. Een mooie klimaatkamer waar we vlees rijpen op precies de juiste temperatuur en
precies de juiste relatieve luchtvochtigheid. Deze twee zeer belangrijke factoren worden zeer goed in de gaten gehouden. Binnenkort
willen we van start gaan met de bouw van onze nieuwe Dry-Aged
Room gebouwd met wanden van Himalaya zoutsteen, wat het vlees
helpt zijn bijzondere smaak te ontwikkelen. Ook wordt er een grote
glazen wand in de rijpingskamer gebouwd zodat we iedere
dag de vorderingen van het rijpingsproces kunnen volgen, zonder
iedere keer de kamer in te hoeven. Zo blijven temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zéér constant.
je eigen plek in onze dry aged rooM
Wij rijpen hele lende’s in de been en Cote de Boeufs van Hollands
rund. Maar binnenkort willen we ook gaan werken met bijzondere
rassen zoals met een prachtige selectie van het Simmenthaler rund,
voorzien van een prachtige vleesmarmering. In overleg met onze
klant gaan we deze selecties specifiek op wens rijpen. Dat wil zeggen
dat we onze klanten bijstaan met advies over de verschillen tussen
verschillende rijpingstijden. Onze klanten kunnen het rijpingsproces
ook volgen als zij bij ons komen kijken. De selectie wordt namelijk
speciaal op naam van onze specifieke klant gelabeld, inclusief startdatum van het rijpingsproces en de beoogde einddatum. Enige dagen voordat deze einddatum nadert beoordelen wij uw selectie en
bepalen wij of het vlees zijn gewenste kwaliteit heeft behaald. Zo nee,
dan rijpen we nog een paar dagen langer. Zo ja, dan is het rijpingsproces ten einde en wordt het vlees naar onze klant verzonden. In de
been, of uitgebeend en eventueel geportioneerd. Heeft u interesse in
gerijpte vleesspecialiteiten uit ons nieuwe ‘Kissed-By-Air’ Dry-Aged
Room? Neem dan contact op met uw Meatstreet vleesadviseur. Op
pagina 8 vindt u de juiste telefoonnummers en email adressen.

Meatstreet deelt kennis, kunde
en vaardigheden

tHe Story
of Meat

The Story of Meat, dat is onze leus.
Want o wat valt er veel over vlees te
vertellen! Bijvoorbeeld over de oorsprong. 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.

donald smit, restaurant Hofman, alKmaar

Gast verleiden met
dry-aged beef

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

zijn topkwaliteit rundvlees laat rijpen. Hij heeft hierin al jaren een
unieke samenwerking met Strogoff Schagen, vanaf vandaag onder
de naam Meatstreet, zijn vaste vleesleverancier. ‘Zij prepareren en
leveren de stukken vlees voor in de droogkast en staan stand by om
vanuit eigen voorraad meer dry aged beef te leveren, mocht dat
nodig zijn.’ De ‘Dutch Dry-Aged’ activiteiten van Strogoff gaan bij
Meatstreet Schagen met nog meer specialisme verder onder de
naam ‘Kissed-by-air’, extraordinairy Dry-aged Beef; zie hiervoor
ook het artikel Kissed-by-Air op deze pagina.

Boeuf. Ook zacht, maar wel een beetje
kauwen.
We zijn trots op ons vak. Want slager zijn
is het mooiste vak dat er bestaat. Trots
ook 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.
Dat is het gevoel dat wij delen met elkaar.

touwtje trekt, heeft dat gevolgen voor zoveel
andere punten. Zo gaan we in plaats van om
6 uur al om 5 uur beginnen. Best een ingrijpende verandering. Dan heb je wel iets uit te
leggen. Als je dat maar goed doet, begrijpen
mensen waarom het moet gebeuren en bewegen ze mee.’

muzikale familie. Zodra ze bij elkaar zijn
wordt er gezongen. Met broer Martin treedt
hij af en toe op, op bruiloften en partijen, als
Nick en Simon. Grote vraag: wie is wie?

PROFIEL
eric snaas (56), Vestigingsmanager

niCk of SiMon?
Eric Snaas loopt in zijn vrije tijd graag hard.
Hij heeft enkele marathons op zijn naam
staan, maar sinds hij vestigingsmanager is,
heeft hij daar geen tijd meer voor. Hij tennist
wekelijks in competitieverband met vrienden, naar eigen zeggen op een behoorlijk
niveau. Hij komt bovendien uit een zeer

SHared dining
Het Shared Dining Menu voor 2 (6 gerechtjes van de chef om te delen) is samen met het verrassingsmenu van 4 of 5 gangen dé hit op
de kaart. 70 tot 80% van de gasten kiest hiervoor. ‘Handig voor de
keuken omdat je dan kunt sturen op seizoen en beschikbaarheid
van ingrediënten. Bovendien inspirerend en nooit saai want we
hoeven geen standaard repertoire af te draaien. Een goed culinair
idee kan morgen al mee in het menu,’ aldus de chef.

meatstreet scHagen. opleiding: Heao spd,
BacHelor Bedrijfseconomie. WerKte VoorHeen
in de transport- en grafiscHe sector.

(7 jaar) Bij strogoff, nu meatstreet scHagen

prachtige recepten van gerechten die we
met vlees kunnen maken. Recepten van
traditionele klassiekers, zoals een Chateaubriand of een Beef Wellington. Maar
wat we gaaf vinden is om te experimenteren en innoveren met nieuwe bereidingstechnieken en inhaken op trends in de

Aan de voet van de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar werden
een oude leegstaande drukkerij en een minirestaurantje samengevoegd tot één klassiek horecabedrijf met de grandeur
van vroeger: Restaurant Hofman. De keuken is juist helemaal
van deze tijd, met moderne concepten als shared dining en een
eigen droogkast voor Dry-aged beef.

Had een eigen adViesBedrijf en KWam op
projectBasis Binnen Bij strogoff. sinds 2010

Als slager hebben we natuurlijk ook

Donald Smit (35), roepnaam Don, is chef kok bij het in februari geopende nieuwe Restaurant Hofman, nu al ‘talk of the town’ in Alkmaar. Blikvanger in de zaak is de glazen droogkast waarin Don zelf

grillStrepen
Dons persoonlijke favoriete stuk vlees? ‘Niet moeilijk: een ribeye uit
eigen rijpingskast. Medium rare gegrild op een loeihete barbecue,
met mooie duidelijke grillstrepen. Alleen wat zeezout en peper erover, en klaar. Het vlees is van zichzelf al zo smakelijk, dat heeft
verder niets nodig. Als ik er toch een saus bij moet kiezen, dan
graag een a la minute getikte klassieke bearnaisesaus. Warm, luchtig, lichtzuur met een vleugje dragon. Mmm, waarom staat die in
Nederland niet veel vaker op de kaart?’ De houtskool barbecue vervult een sleutelrol bij Hofman. Er staan er twee; één binnen en één
buiten op het terras.

markt.
In de krant Meatstories willen we je iedere drie maanden meenemen in al het
moois wat vlees te bieden heeft. Want o
wat valt er veel over vlees te vertellen!
Over de herkomst, over ambacht, over
trots en mooie producten. Over kwaliteit,
oorsprong en passie. Over vakkennis, ervaring, transparantie en echtheid. The
Story of Meat.
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Het motto Van meatstreet:

Wordt ook uitgedaagd om je
kennis te vergroten

‘The
Challenge’
by
Meatstreet

Vlees op de Kaart?
of aMBaCHt op Het Bord…?
BEVERWIJK - Zoals de maatschappij verandert, verandert ook de horecamarkt.
De consument wordt steeds vluchtiger.
Mooie plaatjes, mooie namen en vormgeving is belangrijk. Maar jammer genoeg
ebt de kennis over de inhoud daarmee
weg. “Hebben jullie ook Black Angus
vlees”, “kun je Wagyu leveren?”, hebben
jullie ook biologisch vlees in het assortiment? Enzovoorts. En er zijn nog veel
meer voorbeelden te noemen waarbij het
om de vorm blijkt te gaan en veel minder
over het feitelijke onderscheid in het product. De vraag naar vlees op de kaart.
Uiteindelijk is dat wat wij leveren natuurlijk
‘vlees op de kaart’, maar er is zoveel meer!
Natuurlijk hebben wij Black Angus vlees.
Maar welke kwaliteit Black Angus zoekt u?
Graangevoerd, gras gevoerd? Amerikaans?

Australisch? Of toch uit Nederland? Pas als
wij de verschillen aan onze klant laten proeven worden deze ook duidelijk. En bij iedere
soort of kwaliteit hoort weer een aparte behandeling, uitsnijding en vaak ook een aparte bereiding. Dat is de inhoud; het feitelijke
onderscheid in het product. Dat is het ambacht op het bord.
Een mooi vleeslabel leveren is natuurlijk
geen probleem voor ons. Maar de vraag is;
“Wilt u vlees op de kaart? Of ambacht op het
bord?”. Gaat het om het ‘label’? Of gaat het
om de smaak die u uw gast gunt, als onderdeel van de gastronomische beleving die u
hem biedt. Want natuurlijk zit er verschil
tussen Angus, Simmenthaler, Holstein of Limousin, om maar eens een paar rassen te
noemen. Maar als wij u nu eens aangeven
dat wij drie kwaliteiten Black Angus in huis

hebben waarvan u met de ogen dicht de
smaakverschillen zult ervaren? Smaak zit
‘m niet in primair het ras. De smaak van een
delicaat stuk vlees is een samenspel van aspecten zoals voer, mesting, geslacht, leeftijd,
rijpheid en rijping.
In onze brochure vindt u meer informatie
over onze vleessoorten en waarom wij voor
deze soorten en rassen hebben gekozen.
Omdat wij ons vlees zelf inkopen bij de
slachthuizen of bij andere specialisten die
dezelfde passie voor vlees met ons delen. Zoals we originele vleeskwaliteiten uit diverse
landen importeren. Uit Spanje, Frankrijk en
Italië, maar ook uit Oostenrijk, Ierland en
Schotland. Daarnaast importeren we bijzondere vleesspecialiteiten vanuit overal ter wereld. Zoals uit Uruguay, Brazilië, Australië en
Canada.

Van slaVinK tot slotlap, Van lendestuK tot longHaas

SCHAGEN – Wilt u vlees op de kaart? Of
ambacht op het bord? Dan wordt onze
‘Challenge’ echt iets voor jou! Binnenkort organiseert Meatstreet haar eerste ‘Challenge’. En dat wordt een ‘BEEF
Challenge’. Het perfecte event om tot

Van alle kwaliteiten thuis
BEVERWIJK – Ambacht op het bord! Van de meest exclusieve vleesspecialiten tot aan alledaags gemak. Al deze specialiteiten
hebben we bij Meatstreet in drie kwaliteitsniveaus; Exclusive Quality, Premium Quality en Select Quality.

de beste vleeskeuze te komen voor op
je menukaart. Maar ook om tegelijkertijd aan je vleesvaardigheden te wer-

exCluSive Quality

ken.

Bone-in & Bone out
Onze eerste Challenge wordt dus een
event dat in het teken staat van het rund.
Onze werkplaats, overdag het domein
VAN onze slagers, wordt ’s avonds het decor van een inspirerende sessie MET onze
slagers. We hebben dan rundvlees van
diverse rassen voor je klaarliggen waar
we je de nodige tekst en uitleg bij gaan geven.
kiSSed-By-air dry aged
Op de eerste Beef Challenge zullen onze
slagers een demonstratie geven over hoe
je een Dry Aged lende uitbeent. Hiervoor
gebruiken we 28 dagen gerijpte Hollandse lendes uit onze Kissed-by-Air Dry Aged
room. Na het uitbenen portioneren we de
lendes duimdik af en hebben we de Green
Egg paraat zodat we in de Beef Break kunnen gaan proeven.

Ons ‘Exclusive’ assortiment omvat werkelijk de beste vleesproducten ter wereld. Wij hebben alle Exclusive Quality producten uit ons
assortiment in onze documentatie aangeduid in een klassieke donkerbruine kleur. De aankomende tijd gaan we ons assortiment daarin
uitbreiden. Houdt daarvoor onze website, Facebook pagina en uw brievenbus in de gaten.

preMiuM Quality
Standaard is bij ons niet zomaar standaard. Zo is ons gehele basisassortiment varkensvlees, rundvlees, lamsvlees, kip, wild en gevogelte
gevat onze het label ‘Premium’. 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 witte kleur.

cOntactGEGEVEns adVIsEuRs mEatstREEt:

Na de Beef Break ga je zelf aan de slag.

MeatStreet BeverWijk

MeatStreet Born

MeatStreet SCHagen

Met de uitbener en het aanzetstaal in de

Paul Heijne

Leon Boer

Patrick Prins

+31(0)6 12 73 56 53 / paul.Heijne@meatstreet.nl

+31(0)6 51 11 80 54 / leon.Boer@meatstreet.nl

+31(0)6 54 94 11 03 / patricK.prins@meatstreet.nl

Hans van Amersfoort

Erwin Heijligers

Frank de Graaf

+31(0)6 29 01 77 40 / Hans.Vanamersfoort@meatstreet.nl

+31(0)6 12 07 00 54 / erWin.Heijligers@meatstreet.nl

+31(0)6 54 94 11 06 / franK.degraaf@meatstreet.nl

Teun Cornelisse

Reinier Kleijskers

+31(0)6 53 26 52 75 / teun.cornelisse@meatstreet.nl

+31(0)6 46 10 85 19 / reinier.KleijKers@meatstreet.nl

Benjie Wijkhuizen

Guido Eijgelshoven

+31(0)6 52 88 52 90 / Benjie.WijKHuizen@meatstreet.nl

+31(0)6 46 11 75 45 / guido.eijgelsHoVen@meatstreet.nl

aanslag wordt je aan het werk gezet om
ook zo’n lende uit te benen. Wat is er belangrijk in welke volgorde. Hoe houdt je
je mes vast en hoe lopen de vormen en
contouren van de ribben en wervels,
waardoor je de lende mooi kunt ontdoen
van bot. Eenmaal uitgebeend pakken we
het vliesmes, snijden we het dikke rugzeen er mooi af en kanten we de lende

René van ‘t Riet
+31(0)6 20 70 36 79 / rene.Vantriet@meatstreet.nl

mooi courant. Tenslotte hebben we het
snijmes om steaks op een precies gewicht
te portioneren. Diegene die precies op gewicht snijdt, die wint de Challenge…!
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