
Op 'Noordenhoek', een 100 hectare groot landgoed langs de Betuwse Linge,

graast in alle rust een kudde fraaie, licht blonde runderen.

Stoer, robuust en met een lang, zwaargespierd lijf en een wiendelijk karakter.

PALMENSTEYI{
Deze vruchtbare weiden van voedzame zwavelgrond, om- de smaak en malsheid van dit pure vlees ten goede. Belangrijk

zoomd met meidoornheggen en knowilgen, zorgen ervoor is ookdat, als gevolg van de lengte van de B/ande dAqaitaine,

het rendement van de duurdere vleessoorrc.t

hoger ligt dan bij elk ander ras. De kwaliteit

van het vlees is zichtbaar en altijd op een

constant niveau. Een logisch gevolg van de zorg

die er aan besteed wordt en het plezierige leven

van de Bbndz dAquitaine.

proeft in het eerlijke vlees van de Blondz dAquiaine. TOPKOKS BEREIDEN UW GERECHT
Milieu-vriendelijk opgegroeid, zonder intensieve fokmetho- Gerechten bereid van dit vlees proeven kan op maandag
den en zonder groei stimulerende middelen . 5 september in de Horels van Oranje in Noordxijk.
Het vlees ran de Bhxdz dAquitaine is bijzonder fijn van Herenboer Vouter van Everdingen heeft een aanral bekende
structuur Op landgoed 'Noordenhoek' rijpt het namelijk Nederlandse topkoks, onder andere Paul Fagel, Martin
gemiddeld een halfjaar langer. De langzame rijping komtook Kruithof, Patrick van Velzen, Edwin Takens en Marco

dat het vlees van de B/o nde dAquitaine

oprimaal tor onrwikkeling komr. Hier 1,,'f ' lt1À t'/,i '.s til l l
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Gierveld bereid gevonden om u te laren zien en prowen wat de -
mogelijkheden zijn. -tf
vanaf 14,00 uur kan er worden geproefd en gekeurd in de Balzaal 

o$

van de Hotels van Oranje.

Ook zijn er presenraries van Kweker, foodcenter voor horeca ó{

retail, Vroegop-Mndig, groothandel & importeur in aardappe-

len, groenten, fruir en exoten, wijnen van Salentijn uir Argentinië

en Champagne van her huis Charles Ellner.

VAN EN VOOR DE HAUTE CUISINE
Aansluitend is er de mogelijkheid om van de heerlijke
vleesgerechten re genieten in Steakhouse De Harmonie ofvan een

culinair hoogstaand vier gangen menu in Restaurant Romanoff

Proef het eerlijke van de Blondz d'Aquitaine en u weer mereen

waarom dir vlees van en voor de Haure Cuisine is.

Programma,
Maandag 5 sepvmbet 2005

Proercrij mct kookdcrnonsnaties
in de Balzaal van de Hotels van Oranje

ran 14,00 uur tot 18.00 uur.
Incztie:

Hotels van Onnie,
Koningin Wilhelminaboule rd 20-3l,

2202 GV NOORDWIJK
'Ii:lefoon 

071 367 68 69.


