
hoevevlees
varken - rund - lam - kip 

hoe bestel ik?
Alle vleespakkeּמen kan je maandelijks bestellen. 

Wil je graag persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de exacte data stuur een 
mailtje naar bestellingen@dewinning.be.

Mail je bestelling naar bestellingen@dewinning.be. Of bel naar 0492 13 90 84. 
Langskomen in onze hoevewinkel in Lummen mag uiteraard ook.

Je kan je pakket a�alen in onze hoevewinkel in Lummen of bij 
ComPani in Houthalen. De aaaldag wordt bij bestelling doorgegeven. 

Thuislevering is ook mogelijk. De prijs voor levering is 1 euro per km vanuit de 
hoofdzetel in Lummen. Indien je voor thuislevering kiest, gelieve dan zeker ook je 

adres en telefoonnummer door te geven bij je bestelling.

bestellen?
bestellingen@dewinning.be

t. 0492 13 90 84

afhaaladressen

hoevewinkel de winning 
sint-ferdinandstraat 1, 3560 lummen

ComPani
dorpsstraat 45, 3530 houthalen

Bij De Winning kweken we dieren op een ambachtelijke, natuurlijke en gezonde manier. Dit 
doen we met veel liefde en geduld. Wij werken volgens de principes van biolandbouw. 
Grazend op uitgestrekte weilanden en natuurgebieden, groeien onze dieren op zonder 
stress. Ze krijgen natuurlijke voeding van eigen bodem en tijd om te groeien zonder 
stimulerende middelen. Deze respectvolle aanpak zorgt voor vlees van superieure 
kwaliteit. Net zoals vroeger, maar volgens de strenge normen van nu. 

Onze missie is puur, vers en eerlijk vlees verkopen, met 
respect voor de dieren. Als hoeveproducent streeﬞ 
De Winning naar een korte keten landbouw. Dit 
betekent dat wij het aantal schakels tussen ons 
en de eindklant zo laag mogelijk houden. Wij 
trachten onze producten zoveel 
mogelijk rechtstreeks aan de klant te 
verkopen. Enkel zo kunnen wij verse 
en kwaliteitsvolle producten recht van 
bij de boer garanderen, zonder veel 
voedselkilometers of verpakkingsafval.

De merknaam KarWij is de verzamelnaam voor alle diensten en producten van De Winning die met voeding te 
maken hebben. KarWij heeft een eigen ecosysteem van boerderij, bio-tuin, bakkerij en hoevewinkel, maar ook 
van drie bistro’s, een eetkafee, een bakkerij en koffiehuis waar je geniet van onze gerechten én van de 
wetenschap dat je met elke hap bijdraagt aan meer kansen voor meer mensen. Dat smaakt altijd naar meer.

de winning
e e t k a f e e  &  h o e v e w i n k e l



lam
vleespakket

~ elke maand op bestelling ~~ elke maand op bestelling ~

varken
vleespakket

Ons rundsvlees is aomstig van de Fleckvieh-
koe. Het is een runderras dat haar oorspong 
vindt in het Alpengebied. Onze koeien worden 
op biologische wijze grootgebracht. Ze grazen 
op het prachtige, authentieke natuurlandschap 
van de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen. 
Dit sterk gespierde dubbeldoelras wordt op 
onze boerderij gekweekt voor zowel haar melk 
als voor het typisch gemarmerd vlees.

Heerlijk biologisch lamsvlees uit onze eigen 
natuur. De lammeren grazen onder meer in de 
natuurgebieden de Venusberg in Meldert en de 
Vallei van de Zwarte Beek in Lummen. 

kip
Onze Mechelse Koekoeks worden op biologi-
sche wijze grootgebracht. Dankzij de grotere 
ruimte die ze ter beschikking krijgen, bewegen 
deze kippen veel en blijven ze gezond. In 
combinatie met het plantaardige voeder en de 
tijd die ze krijgen om te groeien, krijg je 
sappiger en smaakvoller vlees.

Voor ons varkensvlees werken wij samen met 
hoeveslagerij Op de Tom in Hoeselt. Respect 
voor mens, dier en natuur is ook de drijfveer 
van deze hoeveslagerij.

rund
vleespakket

pakket 5 of 10 kg € 9,50/kg

inhoud 5 kg 10 KG
vleesrib  1x 500 gr. 1x 500 gr.
gehakt 2x 500 gr. 3x 500 gr.
braadworst 2x 300 gr. 3x 300 gr.
chipolata 1x 300 gr. 2x 300 gr.
varkenslapje 2x 300 gr. 2x 300 gr.
kotelet 1x 400 gr. 1x 400 gr.
spek 1x 500 gr. 2x 500 gr.
bloedworst 1x 250 gr. 1x 500 gr.
kip kap 1x 250 gr. -
mignonet 2x 250 gr. -
hespenspek -  1x 500 gr.
spiering -  2x 750 gr.
gebraad -  2x 1000 gr.
boerenpaté  - 1x 250 gr.

inhoud 5 kg 10 kg
entre côte 1x 350 gr. 2x 350 gr.
stoofvlees 2x 500 gr. 3x 500 gr.
biefstuk 5x 200 gr. 10x 200 gr.
schenkel 1x 300 gr. 1x 300 gr.
gehakt 2x 500 gr. 3x 500 gr.
hamburger rund 1x 250 gr. 3x 250 gr.
chipolata 1x 300 gr. 2x 300 gr.
worst 2x 300 gr. 3x 300 gr.
blinde vink 1x 250 gr. 2x 250 gr.
rosbief - 1x 1000 gr.
filet pure - 2x 250 gr.

pakket 5 of 10 kg € 14,50/kg

pakket 3 kg € 22,00/kg

kip in haar geheel € 8,20/kg

lamskotelet € 26,65/kg
apart te verkrijgen en verpakt per twee stuks

inhoud
burger natuur  500 gr.
gehakt  500 gr.
mergueze worst  500 gr.
boutgebraad  1000 gr.
boutsnede  500 gr.

er is altijd een gevarieerd aanbod diepgevroren runds- of varkensvlees te verkrijgen in de winkel
december 2022

De samenstelling van de pakkeּמen (varken, rund of lam) 
kan soms, omwille van de slacht, uitzonderlijk afwijken. 

~ elke maand op bestelling ~

~ elke maand op bestelling ~

~ elke maand op bestelling ~
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