
Wat  biedt  de fees t tafel bi j Puur Vlees?

Puur 
Vlees

Colruyt 
waregem

Delhaize

Gemengd 
gehakt

€ 6,95/kg 7,48/kg 7,59/kg

Varkens-
stoofvlees

€ 7,00/kg 8,95/kg 9,99/kg 

Filet Pur € 30,00kg 29,90/kg 29,95/kg

PRIJSVERGELIJK

Met variatie van 13 soorten

Chateaubriand Limousin
Winters lamskroontje

Hoevekipfilet
Schnitzeltje Duroc 

Zwitsers schijfje
Kwartelnestje met ham en kaas

Rundsbrochette de Luxe
Scampi Toscane

Gyros van hoevekip
Varkenssneetje Duroc 

Natuurburger Limousin
Chipolata Italia

Pannenkoekenbeslag

In huisbereide sausjes

GOURMET

Informatieblad over natuurlijk hoevevleesHoeveslagerij Hof Ter Linden

KRANT

TEVREDEN KLANTEN
GETUIGEN

Het vlees was terug dik in orde 
aan het hele team ne dikke 
proficiat zulle
L.D.S. uit Meulebeke

Een echte aanrader!!!
S.M. 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

FONDUE
Met variatie van 7 soorten

Rundblokjes Limousin
Hoevekipfilet

Kruidenballetjes
Chipolata

Varkensblokjes Duroc
Scampi Toscane

Blind vinkje

In huisbereide sausjes

Bestel ti jdig!

0478 46 21 84

STONEGRILL

Fondue Gourmet/ 
Stonegrill Rosbief Côte à los Dry aged  

Limousin

ENKELE PUUR VLEES SUGGESTIES:

PURE KLASSEZUIVER VLEES



KRANT

5

Geldig tot 27/02/2017. Niet geldig op 24/12/2016 en 31/12/2016
1 bon per klant. Niet cummuleerbaar met andere acties.  

Bij
aankoop
van € 40,-

schenken we je
€ 5,- korting

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-ontdekkingspakket:
1kg Chateau Briand
1kg Rosbief chateau
1kg Entrecôte
1kg Kaashamburger
1kg Gemengd gehakt
Totaal 5kg

DUROC ontdekkingspakket:
1kg Carrégebraad 
1kg Spek
1kg Kotelet
1kg Worst
1kg Pizzaburger 
Totaal 5kg
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€45€70

WINTER DELUXE-pakket:
1kg Filet pur
1kg Entrecôte
1,5kg Côte à los
1kg Chateau Briand
1kg Rosbief
Totaal 5kg €110

€115

€75 €50

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

Wacht niet langer en proef het verschil...

Online bestellen

Wat  biedt  de fees t tafel bi j Puur Vlees?

Gespecialiseerd in Limousin rundvlees, varkensvlees, fijne huisbereide charcuterie, gourmet-,stonegrill en fondueschotels.
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Geldig tot 27/02/2017. Niet geldig op 24/12/2016 en 31/12/2016
1 bon per klant. Niet cummuleerbaar met andere acties.  

Bij
aankoop
van € 20,-

schenken we je
€ 2,- korting N
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HOEVESLAGERIJ PUUR VLEES
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

OPENINGSUREN EINDEJAAR 
Vrijdag 23 dec: gesloten
Zaterdag (kerstavond) 24 dec:  
Afhaling van uw bestelling: 12u tot 13u30
Vrijdag 30 dec: gesloten 
Zaterdag (oudejaarsavond) 31 dec:  
Afhaling van uw bestelling: 12u tot 13u30

Om de versheid en de beschikbaarheid te garanderen tijdens de eindejaarsfeesten vragen wij u vriendelijk 
uw bestelling tijdig door te geven. KERSTMIS VÓÓR 21 DECEMBER & NIEUWJAAR VÓÓR 28 DECEMBER

fb.com/puurvlees

KRANT

ontdek de 
BESTE PREPARE 
VAN DE STREEK!

Limousin-runderen komen oorspronke-
lijk uit deze regio, het Centraal Massief 
(Limoges). In de 17de eeuw begon men 
dit sterke ras hier te kweken. Door de  
jaren heen werden de dieren ge-ëxpor-
teerd naar andere landen. PUUR VLEES in 
Wakken kocht hier de eerste Limousins en  
bouwde intussen de eigen veestapel uit.

Limousin-runderen kunnen perfect na-
tuurlijk gefokt worden, zonder kunst-
matige voedingsstoffen. Dat maakt hun 
vlees bijzonder smaakvol. Fijnproe-
vers beschouwen het dan ook als de  
‘Limousine’ onder de runderen.
De stierlijn wordt geselecteerd op het 

voortbrengen van lichte kalveren, wat 
een natuurlijke geboorte zonder keizer-
snede bewerkstelligt. Smaaksporen van 
antibiotica of andere medicatie kan men 
dus nooit aantreffen in het vlees.

Limousin, de limousine onder de runderen!


