KIP

KIP:

LEKKER, GEZOND EN
ÉNORM VEELZIJDIG
Kip is een van de populairste vleesproducten, jong en oud
smult ervan. Het is smakelijk en past in heel veel gerechten.
Bovendien is kip voedzaam en gezond: het is mager, goed
verteerbaar en rijk aan vitamines en eiwitten. Als u kiest
voor kip of een versbereid kipproduct van Slagerij-Traiteur
Van Roessel kunt u vertrouwen op kwaliteit en een volle
smaak. Al bijna 30 jaar werken we nauw samen met onze
leverancier in Loon op Zand. Daarnaast bieden we u de
‘echte’ boerenscharrelkip: een speciale premiumselectie!
In deze flyer leest u meer over de herkomst van onze
kipproducten.

TIPS VAN DE MEESTERSLAGER:
• Bijna niets is zo veelzijdig als kip: u kunt het vlees
grillen, bakken, braden (bijvoorbeeld met verse kruiden
en wijn!), wokken, koken voor in de soep, verwerken in een
stoofschotel in de oven, verwerken in een frisse salade,
et cetera. Wilt u variëren met kip? Vraag ons gerust om tips.
• Overheerlijk: kip bereiden op de barbecue! Aanrader is
een hele kip Label Rouge ***. Bereidingstips en serveersuggesties nodig? We adviseren u graag.
• Kipfilet met huid? Juist het vel is erg lekker. Bak het mooi 	
krokant voor nóg meer smaak.

Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

SLAGERIJVANROESSEL.NL

DE LEKKERSTE KIP,

GESELECTEERD DOOR ONZE MEESTERSLAGER
HET GILDEHOEN

DUURZAAM

Al bijna 30 jaar werken wij samen met poeliersbedrijf Van

Hans en Ellen houden de gezondheid van de kippen

Berkel in Loon op Zand. Eigenaren Hans en Ellen van Berkel

uiteraard nauwlettend in de gaten. Daarnaast kiezen ze

huldigen dezelfde principes als Van Roessel: eerlijk, transparant

zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen. Zo is het

en met respect voor het dier en zijn leefomgeving. Vanuit

tarwe afkomstig van boeren uit de regio. En de kippenmest

een duidelijke visie en in overleg met branche erkende

wordt opgevangen om er vervolgens groene energie mee

meesterslager Dennis van Dun kozen ze voor Gildehoen,

op te wekken.

een sterk, Hollands ras.

RUST EN RUIMTE

VLEES MET DE
VAN ROESSEL-GARANTIE

De kippen worden in alle rust – en dus niet ‘versneld’ –

Het Gildehoen levert eerlijk en zeer smaakvol vlees met

grootgebracht. Hier wordt streng op toegezien middels

een volle smaak, dat de Van Roessel-garantie beslist

externe controles. Het ras is officieel gecertificeerd en 100%

verdient. Het vlees is verkrijgbaar in onze slagerij. Daarnaast

antibiotica-vrij. In de lichte, moderne stallen hebben de

verwerken we het in al onze huisgemaakte vleeswaren,

kippen alle ruimte om te scharrelen en te spelen. Met balen

kipproducten en verse maaltijden met kip.

stro kunnen ze zich heerlijk uitleven. Om het scharrelen
te stimuleren, strooien Hans en Ellen naast het reguliere
voer ook tarwe.

PREMIUMSELECTIE:

BOERENSCHARRELKIP, PUUR NATUUR
KIP LABEL ROUGE***
(POULET DES LANDES)

VERFIJNDE SMAAK

Naast kip van het Gildehoen bieden we u een premiumselectie:

Deze ‘echte’ boerenscharrelkip wordt gekenmerkt door

Kip Label Rouge***. Deze kippen worden kleinschalig

mooi lichtgeel vlees. Het vlees is stevig van structuur,

gehouden en groeien op in de buitenlucht, in de Franse

maar toch mals en met een verfijnde, geraffineerde

streek Les Landes. De kippen hebben er volop granen tot

smaak. Een prachtig natuurproduct, 100% antibiotica-

hun beschikking en voeden zich daarnaast met insecten.

vrij. We zijn er trots op u dit te kunnen aanbieden.

KIJK OP SLAGERIJVANROESSEL.NL VOOR ACTUELE
AANBIEDINGEN ÉN VOLG ONS OP  FACEBOOK EN  INSTAGRAM

