Op

'Noordenhoek',
een 100 hectaregroot landgoedlangsde BetuwseLinge,

graastin allerust eenkuddefraaie,licht blonderunderen.
Stoer,robuusten met eenlang,zwaargespierd
lijf en eenwiendelijk karakter.

PALMENSTEY
Deze vruchtbare weiden van voedzame zwavelgrond, om-

de smaak en malsheid van dit pure vlees ten goede. Belangrijk

zoomd met meidoornheggen en knowilgen,

is ookdat, als gevolg van de lengte van de B/ande dAqaitaine,

zorgen ervoor

dat het vleesvan de B/onde dAquitaine

het rendement van de duurdere vleessoorrc.t

oprimaal
toronrwikkeling
komr.Hier
1,,'f'lt1À t'/,i'.s tilll
wordende kalverenvan dir Zuidlhlilijk
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hoger ligt dan bij elk ander ras. De kwaliteit

gezoogd.Ruimte.gezondvoer.goede

die er aan besteedwordt en het plezierige leven

verrorging
kuddeen eennrruurlijk
verbandzijn de ingrediënrcn
die u
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proeft in het eerlijkevleesvande BlondzdAquiaine.
Milieu-vriendelijk
opgegroeid,
zonderintensieve
fokmethodenen zondergroeistimulerende
middelen
.
Het vleesran de Bhxdz dAquitaine is bijzonder fijn van
'Noordenhoek'
structuur Op landgoed
rijpt het namelijk
gemiddeld
eenhalfjaarlanger.De langzame
rijpingkomtook
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van het vlees is zichtbaar en altijd op een
constant niveau. Een logisch gevolg van de zorg
van de Bbndz dAquitaine.

TOPKOKSBEREIDENUW GERECHT
Gerechtenbereidvan dit vleesproevenkan op maandag
in de HorelsvanOranjein Noordxijk.
5 september
HerenboerVouter van Everdingenheefteenaanralbekende
Nederlandsetopkoks, onder anderePaul Fagel,Martin
Kruithof, Patrick van Velzen,Edwin Takensen Marco

Topkoks
ds PturlFttyl,IlttrtinKrtithttf,
Pstr íckvan Velzen,E,lvín Itfr crlsil t ^ ILlrc()Cícr yeldIatenu zien
ctlltvpg1'g11tt,trt til tttogtlí 1kh
ctlu : í1n.

I I ( ) l ' l . r l , Sv , " , (r )r l V - \ l \ I j I

'{,

i

\-,r\
Gierveld bereidgevondenom u te laren zien en prowen wat de
mogelijkheden
zijn.
vanaf 14,00uur kan er wordengeproefden gekeurdin de Balzaal
van de Hotels van Oranje.
Ook zijn er presenrariesvan Kweker, foodcenter voor horeca ó{
retail, Vroegop-Mndig, groothandel & importeur in aardappelen, groenten,fruir en exoten,wijnen van Salentijn uir Argentinië
en Champagnevan her huis CharlesEllner.

VAN EN VOOR DE HAUTE CUISINE
Aansluitendis er de mogelijkheidom van de heerlijke
vleesgerechten
re genietenin SteakhouseDe Harmonie ofvan een
culinair hoogstaandvier gangenmenu in RestaurantRomanoff
Proef het eerlijke van de Blondz d'Aquitaine en u weer mereen
waarom dir vleesvan en voor de Haure Cuisine is.
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Programma,
Maandag5 sepvmbet2005
Proercrijmct kookdcrnonsnaties
in de Balzaalvan de Hotelsvan Oranje
ran 14,00uur tot 18.00uur.
Incztie:
Hotelsvan Onnie,
Koningin Wilhelminaboule rd 20-3l,
2202 GV NOORDWIJK
'Ii:lefoon
071 367 68 69.

