
Landgoed
Bleijendijk

Blijf op de hoogte van Landgoed Bleijendijk:
facebook.com/landgoedbleijendijk

Landgoed Bleijendijk - Bleijendijk 2 - 5261NL Vught
meer info: info@bleijendijk.nl – www.bleijendijk.nl

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden – Informeer naar actuele voorraad en prijzen – Prijzen incl 9% btw.

Soort Prijs / kg Verpakt per Prijs

Rundersaucijzen €12,50 2 stuks / 250 gram €3,10

Rundergehakt €12,- 250 gram €3,-

Hamburgers (bbq) - 2 stuks €3,20

Kogelbiefstuk €30,- 250 gram €7,50

Biefstuk v/d haas €49,- 100 gram €4,90

Runderreepjes €22,- 250 gram €5,50

Rosbief €24,- 250 gram €6,-

Entrecote €25,- 250 gram €6,25

Ribeye €25,- 250 gram €6,25

Ribstuk €17,50 500 gram €8,75

Soep / hache vlees €15,50 250 gram €3,88

Stooflappen €16,50 250 gram €4,-

Sucadelappen €17,- 250 gram €4,13

Tong €12,- 500 gram €6,-

Tartaar €15,50 250 gram €3,88

Schenkel €10,50 350 gram €3,50

Mergpijpje 1 stuk €0,50

Orgaanvlees zoals hart, nier en lever op aanvraag beschikbaar

Droge worst

Rundersnackworst €22,- 100 gram €2,20

Runder droge worst €21,- 150 gram €2,60

BBQ producten

Pulled beef 250 gram €7,50

Runder biefspies 4 stuks €10,-

Runder hotdog 6 stuks €8,-

Hoog kwalitatieve producten uit 
biologische korte keten landbouw

NL-BIO-01
Skal 103434

Het historische Landgoed Bleijendijk is een plek waar biologische korte keten landbouw, 
natuureducatie en b ewustzijnsontwikkeling in synerge tische samenwerking tot bloei komen. 

Bleijendijker Leeftijd Prijs / kg

Jong 5kg vanaf 4 wkn €15,90

Jong belegen 5kg 8 - 10 wkn €16,90

Belegen 5kg 16 - 18 wkn €17,90

Extra belegen 5kg 7 - 8 mnd €18,90

Oud 5kg 10 - 12 mnd €21,90

Overjarig 5kg 18 mnd of meer €24,90

Bleijendijk Sap Inhoud Prijs

Appel- perensap 0,75 ltr €2,95

Appelsap 0,75 ltr €2,95

Bleijendijk Honing Inhoud Prijs

Lentehoning 450 gr €9,50

Zomerhoning 450 gr €9,50

Lindehoning 450 gr €9,50

Boshoning 450 gr €9,50

De producten met het logo van Landgoed Bleijendijk worden 
onder de volgende kernwaarden geproduceerd; 
•	hoogst mogelijke kwaliteit
•	biologisch gecertificeerd
•	korte transparante productieketen
•	geproduceerd door vakmensen met een passie

•	afkomstig van het natuurlijke, kruidenrijke  
Landgoed Bleijendijk

•	 samenwerkende ondernemingen op het landgoed 
•	de instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit, 

ecologische en sociale functie van het historische  
Landgoed Bleijendijk


