
DEN HERTOG 
SUGGESTIES 

VERDERE AANRADERS UIT DE PREMIUM SELECTION VAN CARMANS  
 

 

DEN HERTOG ANGUS PURE NATURE MEATBURGER       € 21,00 
ENTRECOTE DRY AGED (± 300gr butchers’s cut.)        € 29,50 

RIB EYE DRY AGED  (± 300gr butchers’s cut.)        € 32,50 

COTE DU BOEUF DRY AGED  (± 800gr butchers’s cut)     1 pers € 8,40/100gr. 
             2 pers     € 5,00 extra 

THIS IS REAL MEAT 4 REAL MEAT LOVERS 

 

 

ZEUS BLACK PIG VARKENSKROON 

Het Grieks zwart varken bestaat al 3.000 jaar en is de 
oudste varkenssoort in Europa. De varkens lopen zonder 
stress rond op de heilige Olympusberg in een   gebied 
van 300 hectare.  

In samenwerking met de Aristoteles-universiteit van 
Thessaloniki zijn er in 2014 testen uitgevoerd om de 

varkens  louter te voederen met olijven, die andere  nationale Griekse trots. 
Daardoor krijgt het vlees een unieke smaak. Het bevat veel omega 3- en 6-
vetzuren en is daardoor erg gezond.  

Wij serveren dit kroontje met wokgroenten en een aangepast saus. 

 

CHAROLAIS COTE A L’OS (+/- 900gr butchers’s cut) 
De Charolais is één van de oudste en grootste veerrassen van de                     
wereld. Het Charolais-ras komt oorspronkelijk uit Saône-et Loire, land van     
Nievré in de Bourgogne streek. 
De runderen hebben een roomkleurige vacht, zijn zeer robuust met korte grove 
poten en hebben een rustig karakter. Het ras werd voornamelijk ingezet in de 
landbouw als trekdier voor het ploegen van de velde , maar vanaf midden vorige 
eeuw wordt het nog alleen gefokt voor de vleesproductie. 
In Frankrijk is de Charolais het belangrijkste vleesras. Hun goede             
vruchtbaarheid, enorme snelle gewichtstoename en de natuurlijke geboorte   

zonder menselijke hulp vormen de grootste troeven van dit 
ras. De dieren hebben een hoog vleesrendement, veel vlees en 
weinig vet in verhouding tot het beendergestel.  
Het vlees is van een zeer goede kwaliteit, het is mager  
bevat weinig vet en donkerrood van kleur. Net zoals bij Het 
Belgisch Wit-Blauwe ras is het vlees van vaarzen    donkerder 
en smaakvoller als dat van stieren. Het vlees is wat vaster 
maar bijzonder smaakvol en is in  Frankrijk met meest        

verwerkte vleesras naast de Limousin en de Blonde d’Aquitaine. 

€ 24,50 

€ 7,60 / 100 gr 
2 pers    € 5,00 extra 

  

TIP VAN DE KEUKEN! 

 

 

 

Onze chef raad aan om bovenstaande vleessoorten niet te combineren met een saus. Met enorm veel liefde en 
toewijding hebben zij deze vleessoorten gerijpt en bereid, een saus is hier dus absoluut geen meerwaarde. 

 
 
 

Om echter volledig te kunnen genieten van de excellente smaak kan u dit wel combineren met ons kruidenpalet. 


