
Bestelformulier “Ons lam“ 
- losse onderdelen -

     

aantal omschrijving  prijs per kg

st. Zuiglam 12 - 18 kg.  uitgebeend naar wens € 15,00

st. Zuiglam bouten span € 18,50

st. Zuiglams baron (bout + rug) € 21,00

st. Zuiglams rug  € 22,50

st. Zuiglams zadel (zonder nier vet) € 26,50

st. Zuiglams zadel karbonade, dubbel  € 28,50

st. Zuiglams racks schoon € 29,50

st. Zuiglams schouder  € 12,50

st. Zuiglams schouder rollade € 13,50

kg. Zuiglams shoarma gekruid  € 13,50

kg. Zuiglams ragoutvlees  € 13,50

kg. Zuiglams gehakt  € 13,00

st. Zuiglams burger per stuk € 1,50

     

Pakket 1/2 Zuiglam   -   € 125,00 
  ___ st. bestaat uit : bout - rack - rollade - koteletten en burgers 
 incl. een koelbox met koelelementen bij u thuis afgeleverd.
     

Uw gegevens     
 Naam:     
 Adres:    
 Postcode & Plaats:    
 Telefoonnummer:    
 E-mail adres:    
     
     
Leveringsvoorwaarden:     
De levering geschiedt in overleg    
Uw bestelling kunt u ook per mail doorgeven    

“ONS LAM“
Lamsvlees rechtstreeks 

van ons bedrijf

Ons Product:
Eerlijk
Super kwaliteit
Goede vlees–been–vet verhouding
Juiste afhangperiode
Op natuurlijke wijze groot gebracht
Product met een verhaal

„Ons lam“ is een zelf gefokt schapenras, dat door 
Schapenhouderij Rob Adriaans is gecreëerd door middel 
van diverse kruisingen. In dit unieke schapenras zijn de 
beste eigenschappen van 4 verschillende rassen samen-
gebracht. 
„Ons lam“ wordt rechtstreeks vanaf de boerderij bij u 
thuis geleverd. Door de rechtstreekse levering kunnen 
wij het gehele traject vanaf de geboorte tot aan de ge-
koelde aflevering bij u in de keuken goed waarborgen.  
Wij kiezen hiermee voor kwaliteit en duidelijkheid. 

 
Lekker eten begint bij een goed en eerlijk product.



Bestelformulier „Ons lam“ 
- compleet -

Het door u bestelde lam kan op verschillende manieren worden uitgebeend. 
U kunt per onderdeel kiezen op welke manier. Het ideale voor de barbecue 
wordt aangegeven met een sterretje.

Lamsachterbout :   Bout geheel in been
    Bout geheel zonder been
    Bout gezaagd in schijven van ca 1.5 cm dik *

Lamszadel :   Zadel in z‘n geheel
    Zadel gezaagd in plakken van ca 1 cm dik *

Lamsribrug :   Karbonade dubbel, ca 1 cm dik *
    Karbonade enkel, ca 1 cm dik
    French rack, heel

Lamsschouder :   Schouder in been
    Schouder zonder been
    Rollade
    Ragoutvlees
    Shoarmavlees, gekruid

Overig vlees :   Gehakt
    Hamburger *
    Poulet

Leveringsvoorwaarden voor „Ons Lam Compleet“:
Een lam weegt ongeveer 12 tot 15 kg.
Per onderdeel vacuüm verpakt
De levering geschiedt in overleg
De prijs is  € 15,00 per kg.
De prijzen zijn af boerderij en dienen bij levering voldaan te worden.

„Ons Lam“

Het lamsvlees „Ons Lam“, gefokt door Schapenhouderij Rob Adri-
aans, wordt op natuurlijke wijze geproduceerd, en kan als volgt 
worden besteld: 

Heel „Ons lam“ 
Het lam weegt ongeveer 12 à 15 kg en wordt naar wens uit-
gebeend en per onderdeel vacuüm verpakt. De levering vanaf 
boerderij is in overleg.

Half „Ons lam“ 
Dit pakket bestaat uit een : bout - rack - rollade - koteletten en 
burgers. Het is per onderdeel vacuüm verpakt en wordt incl. een 
koelbox met koelelementen bij u thuis afgeleverd.

Losse onderdelen
Aparte elementen uit het lam die mogelijk per stuk en naar wens 
besteld kunnen worden. Dit in overleg en zolang voorradig.

Bestellen
Bij het bestellen van een heel lam of losse onderdelen, staan de 
bestellijsten op onze website www.schapenhouderij.nl bij keuze 
producten – „Ons lam“. 
Bij een bestelling voor een half „Ons lam“ kunt u dit via email of 
telefonisch aan ons doen. Na bestelling levering in overleg.

Schapenhouderij Rob Adriaans
Doolstraat 7
5641 JL  Eindhoven 
tel.:      040 284 13 02
fax:    040 291 08 92
e-mail:   info@schapenhouderij.nl
web:  www.schapenhouderij.nl
  www.schapenhouderij-shop.nl


