Afhentningsplan og datoer – år 2018
Januar/Februar

Vælg en pakke og afhentningsdato nedenfor og bestil på: bonden@buresodal.dk

Ungoksekød (alder: 16-30 mdr.)
Pakker: Basis – Plus – Luksus- Simre
Kg pris: 105 kr. -140 kr. – 180 kr. – 80 kr.
Uge 12: Fredag d. 23/3
Uge 15: Onsdag d. 11/4
Uge 17: Onsdag d. 25/4

Basispakke
1/6 el.1/8 af slagtekrop - Kød fra hele dyret.
Bovsteg, bryst, spidsbryst, tværreb, tykkam, inderlår, yderlår
(skært kød), ossobuco, klump/lårtunge, filetsteg eller
mørbrad, bøffer, 4 kg hakket kød.
Ca. 20-22 kg inkl. 4 kg hak. Pris: 105 kr./kg.

Oksekød (alder:2½ -8 år)

Pluspakke

Pakker: Basis – Plus – Luksus - Simre
Kg pris: 105 kr. -140 kr. - 180 kr. - 80 kr.
Uge 5: Fredag d. 02/02
Uge 8: Fredag d. 23/02

Kød fra ryg/bagpart plus det bedste fra forpart:

Hakket Oksekød

Bovsteg, tykkam, Filet, tynd eller tyksteg, culotte eller
cuvette, lårtunge/klump, ossobuco, mørbrad eller filetsteg,
bøffer af filet eller tyksteg, Inderlår, yderlår (skært kød), 3 kg
hakket kød.
Ca. 15-16 kg inkl. 3 kg hak. Pris: 140 kr./ kg.

Pakker: 5 kg, 80 kr./kg
Uge 5: Fredag d. 02/02
Uge 8: Fredag d. 23/02

Luksuspakke

Hakket Ungoksekød

Filet, tynd og tyksteg, culotte eller cuvette, ossobuco,
mørbrad, bøffer af filet eller tyksteg, Inderlår, yderlår (skært
kød), 2 kg hakket kød.
Ca. 10-11 kg inkl. 2 kg hak. Pris: 180 kr./ kg.

Pakker: 5 kg, 80 kr./kg
Uge 12: Fredag d. 23/3
Uge 15: Onsdag d. 11/4
Uge 17: Onsdag d. 25/4

Lammekød
1 portion = halvt lam, ca. 8-9 kg, pris: 98 kr./kg.
Vi har først lammekød igen sidst i august og frem til
november

Suppeben af okse eller kalv
Poser med 5 kg, pris: 50 kr.
Bestil evt. som tillæg til kødpakke

Indmads portion: Hjerte, Lever, Tunge og hale
ca. 7 kg, Pris: 100 kr.

Hakket kød i portioner á 5 kg: 80 kr.pr. kg
bestil på: bonden@buresodal.dk

Kun Kød fra ryg/bagpart:

Simrepakken
Kalv, Ungokse eller Okse- Kun kød fra forpart:
Bovstege, Tykkam, Bryst, Tværreb, skært kød,
Inkl. 2 kg hakket kød.
Ca. 10-11 kg inkl. 2 kg hak. Pris: 80 kr./kg

Lammekød
1 portion = halvt lam, ca. 8-9 kg, pris: 98 kr./kg.
Kødet er parteret og uden slag og bryst, men med lidt
hakket kød. Special ønsker er muligt.

