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Pakket Deluxe  

 

 

 

 

Een duurzaam tintje 

De meeste geiten in Nederland worden 
gehouden voor de melk. Om deze geiten 
melk te laten geven moeten ze eerst een 
lammetje hebben gekregen. De helft van 
deze lammeren zijn vrouwelijk en kunnen 
vaak op het bedrijf  blijven om later zelf  ook 
melk te geven. De andere helft van de 
lammeren is mannelijk en heeft geen 
toekomst in de zuivelindustrie. Vaak gaan 
deze lammeren op zeer jonge leeftijd op 
transport naar het buitenland om daar 
opgegeten te worden.  

Dit kan anders 
Bij ons op de boerderij lopen 950 
melkgeiten rond en hebben wij 3 
lammerperiodes per jaar. Onze mannelijke 
geitenlammeren worden 3 maanden lang 
goed verzorgd en grootgebracht. Daarna 
worden de lammeren onder andere als 
delicaat streekproduct op de kaart gezet bij 
lokale restaurants en een slagerij. Doordat ze 
3 maanden oud worden en de gehele tijd 
melk krijgen, behouden ze de malse en volle 
smaak van geitenlamsvlees. 

 
 

 Pakket Halve Geitenlam €99,95 

  

Vleespakketten 

Wij hebben een viertal vleespakketten 

samengesteld met uiteenlopende combinaties 

en verrukkelijke stukken vlees van het 

geitenlam!  

Basis  
€44,95 

- Rollade 
- Saucijzen 
- Zadelkotelet 
- Ribkotelet 
- Hamburgers 

 

Dit Basis pakket is voorzien van producten die 

gemakkelijk te bereiden zijn en een mooie mix 

vormen van de verschillende onderdelen van 

het geitenlam.  

Het gewicht van dit pakket zal rond de 2,5 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

Zadelkoteletten 
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Standaard  
€69,95 

- Stoofvlees 
- Rollade 
- Saucijzen 
- Gehakt 
- Zadelkotelet 
- Ribkotelet 

 

Het Standaard pakket is voorzien van de 

voornaamste onderdelen van het 

geitenlam. De meerwaarde bij dit pakket is 

voornamelijk de kwantiteit per onderdeel 

en grotere keuze is producten.  

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 

kilo zijn. Minimale verschillen in gewicht 

kunnen voorkomen aangezien het 

verwerkingsproces handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollade 

 

 

Het Standaard pakket is voorzien van de 

voornaamste onderdelen van het 

geitenlam. De meerwaarde bij dit pakket is 

voornamelijk de kwantiteit per onderdeel 

en grotere keuze is producten.  

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 

kilo zijn. Minimale verschillen in gewicht 

kunnen voorkomen aangezien het 

verwerkingsproces handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollade 

 

  

 

Deluxe  
€84,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Zadelkotelet 
- Braadschenkel 

 

 

Het Deluxe pakket is het meest uitgebreide  

pakket. Alle onderdelen die maar te vinden  

zijn in de geitenlammeren zitten erbij. Ook is 

bijvoorbeeld het delicate stukje, de schenkel, 

bijgevoegd. Met dit pakket kunt u weer een  

tijd vooruit en kunt u alle kanten op qua  

gerecht ideeën. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braadschenkel 

  

Deluxe  
€84,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Zadelkotelet 
- Braadschenkel 

 

 

 

 

Het Deluxe pakket is het meest uitgebreide  

pakket. Alle onderdelen die maar te vinden  

zijn in de geitenlammeren zitten erbij. Ook is 

bijvoorbeeld het delicate stukje, de schenkel, 

bijgevoegd. Met dit pakket kunt u weer een  

tijd vooruit en kunt u alle kanten op qua  

gerecht ideeën. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

Braadschenkel 

  

Deluxe  
€84,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Zadelkotelet 
- Braadschenkel 

 

 

 

 

Het Deluxe pakket is het meest uitgebreide  

pakket. Alle onderdelen die maar te vinden  

zijn in de geitenlammeren zitten erbij. Ook is 

bijvoorbeeld het delicate stukje, de schenkel, 

bijgevoegd. Met dit pakket kunt u weer een  

tijd vooruit en kunt u alle kanten op qua  

gerecht ideeën. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

Braadschenkel 

  

Deluxe  
€84,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Zadelkotelet 
- Braadschenkel 

 

 

 

 

Het Deluxe pakket is het meest uitgebreide  

pakket. Alle onderdelen die maar te vinden  

zijn in de geitenlammeren zitten erbij. Ook is 

bijvoorbeeld het delicate stukje, de schenkel, 

bijgevoegd. Met dit pakket kunt u weer een  

tijd vooruit en kunt u alle kanten op qua  

gerecht ideeën. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

Braadschenkel 

  

Deluxe  
€84,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Zadelkotelet 
- Braadschenkel 

 

 

 

 

Het Deluxe pakket is het meest uitgebreide  

pakket. Alle onderdelen die maar te vinden  

zijn in de geitenlammeren zitten erbij. Ook is 

bijvoorbeeld het delicate stukje, de schenkel, 

bijgevoegd. Met dit pakket kunt u weer een  

tijd vooruit en kunt u alle kanten op qua  

gerecht ideeën. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

Braadschenkel 

  

Deluxe  
€84,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Zadelkotelet 
- Braadschenkel 

 

 

 

 

Het Deluxe pakket is het meest uitgebreide  

pakket. Alle onderdelen die maar te vinden  

zijn in de geitenlammeren zitten erbij. Ook is 

bijvoorbeeld het delicate stukje, de schenkel, 

bijgevoegd. Met dit pakket kunt u weer een  

tijd vooruit en kunt u alle kanten op qua  

gerecht ideeën. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 4 kilo 

zijn. Minimale verschillen in gewicht kunnen 

voorkomen aangezien het verwerkingsproces 

handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

Braadschenkel 

 

Deluxe  Deluxe  Deluxe  Deluxe  Deluxe  Deluxe  

  Halve Geitenlam  
€99,95 

- Satévlees 
- Stoofvlees 
- Rollade 
- Racks 
- Saucijzen 
- Gehakt 
- Zadelkotelet 
- Ribkotelet 
- Hamburgers 

 

 

Het pakket Halve Geitenlam is precies 

wat het zegt: alle onderdelen van een 

half  lam, mooi verpakt als bruikbare 

onderdelen. Door dit pakket aan te 

bieden gaat er niets verloren van het 

geitenlam en wordt alles zo duurzaam 

mogelijk verwerkt. Het geitenlam is 

verwerkt tot panklare stukken. 

Het gewicht van dit pakket zal rond de 

6 kilo zijn. Minimale verschillen in 

gewicht kunnen voorkomen aangezien 

het verwerkingsproces handwerk is. 

 

 

 

 

 

 

 

Racks 

 Halve Geitenlam  
€99,95 

 


