VERS & EERLIJK
hoeft niet duur te zijn!
ONZE PASSIE VOOR HET
SLAGERSVAK PROEF JE!
“JACOBS KEURSLAGER, SINDS 1949"
In onze moderne Keurslagerij werken wij dagelijks
met de mooiste producten van Hollandse bodem.
Wij maken hiervan heerlijke vleesproducten,
vleeswaren, worst en maaltijden. Iedere dag vers
en dat proef je!
Lokale producten
Wij werken graag met producten van lokale producenten.
Ons rundvlees komt van de Weivlees boerderij in Cromvoirt,
het varkensvlees van de Heyde Hoeve en de ‘Tante Door kip’
van Brabantse boeren met boerderijen in Gerwen, HeeswijkDinther en Diessen.
Ons vlees is van topkwaliteit!
De boeren gaan met respect met hun dieren om en
hebben oog voor hun leefomgeving én het milieu. Wij
voegen daar ons vakmanschap aan toe, zodat u altijd
verzekerd bent van een heerlijk en gezond stukje vlees.
Zonder onnodige toevoegingen van smaakversterkers en
conserveringsmiddelen.
Kortom: bij ons weet u zeker wát u eet en dat ons vlees
bijdraagt aan een gezond en gevarieerd voedingspatroon.

WE ZIEN U GRAAG IN ONZE KEURSLAGERIJ!

Kwaliteit voor de juiste
prijs, dat is het motto
van onze Keurslagerij.
Deze wordt gekenmerkt
door een uitgebreid
assortiment kwaliteitsproducten afkomstig
van Hollandse dieren.
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HEYDE HOEVE
DUROC
VARKENSVLEES!
JA
COBS

Kwavliteit staat voorop!

De Heyde Hoeve boeren hebben een missie om
het lekkerste varkensvlees te produceren met
respect voor het dier, de mens en het milieu!

Het Duroc varken levert van nature vlees met een
lichte marmering, waardoor het vol van smaak,
heerlijk mals en sappig is.
Wij verwerken dit heerlijke varkensvlees van “kop
tot staart” in onze eigen Keurslagerij. Waarbij het
Heyde Hoeve Duroc varkensvlees met
zijn unieke smaak, past binnen een
gezond en gevarieerd menu.

WEIVLEES,
ONS VLEES!
Lekker rund- en kalfsvlees, fijn van draad,
botermals en vol van smaak: dat is Weivlees!
Door de jarenlange ervaring van Toon, Dianne en
Stijn Van Rooij uit Cromvoirt en de hoge kwaliteit
van het vlees is “Weivlees” een begrip geworden.
De Weivlees runderen hebben een goed leven.
Er wordt goed voor ze gezorgd door Toon en Stijn
en ze grazen naar hartenlust op hun uitgestrekte
weiden in Cromvoirt.
Waarbij wij er uiteindelijk met ons vakmanschap
voor zorgen dat u een lekker stukje vlees op uw
bord krijgt.

Jacobs, keurslager
Moleneindplein 116, Vught
Tel. 0736565820
info@jacobs-slagerij.nl

TANTE DOOR KIP!
Onze ‘Tante Door kip’ is echt 100%
Hollands. Zij wordt geboren in de Achterhoek en
groeit daar en in Brabant op in een ruime stal.
Door de ramen en deuren heeft zij frisse lucht en
een natuurlijk dag- en nachtritme.
Tante Door beschikt de hele dag over vers water
en gestrooide granen. Het voer is coccidiostatica
vrij en 100% plantaardig met mineralen en
vitaminen. Het vlees van Tante Door is daardoor
gegarandeerd antibiotica vrij.
Tante Door is een lekker kippetje
met een stevige bite! Mooi mals en
heerlijk mager, u hoeft er alleen nog
maar van te genieten!

