
  

Mount Leinster rundvlees  

Uitgestrekte en glooiende vlaktes 
In het gebied rondom Mount Leinster zijn een aantal toegewijde boeren die hun runderen vrij laten lopen op de de 
uitgestrekte en glooiende vlaktes in het midden oosten van Ierland. Hier genieten zij van het groene weelderige 
gras en dat proef je aan het vlees. We werken specifiek met deze boeren samen door hun jarenlange ervaring, 
toewijding en passie die ervoor zorgt dat een heerlijk en consistent product wordt gewaarborgd. Daarnaast wordt 
uitsluitend met een aantal rassen gewerkt om de smaak te waarborgen, zoals Aberdeen Angus en Hereford. 

Kenmerken Mount Leinster rund 

 

• 100% gras gevoerde runderen  

• Natuurlijk en duurzaam 

• 100% Ierse oorsprong 

• Hoog dierenwelzijn gewaarborgd 

• Aberdeen, Angus en Hereford runderen 

• Topkwaliteit vlees 

Mount Leinster 
Ierland heeft een ongerepte natuur en kent een rijke historie. De Blackstairs Mountains lopen langs de grens van 

County Carlow en County Wexford in het midden oosten van Ierland. Mount Leinster is hier met 796 meter de 

hoogste berg. Tot de 17e eeuw leefden wolven vrij in Ierland en deze regio. Bijzonder aan deze berg is dat er in 

1786 de laatste Ierse wolf in het land is opgejaagd en aan de rand van een beek tot zijn einde kwam. De laatste 

van zijn soort en dus het einde van een tijdperk. De naam “Wolf Land” is hiermee ten onder gegaan. 
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Assortiment 
Onze vleesspecialisten maken dit zachte rundvlees 

graag voor je klaar. Bestel een van de volgende 

producten en neem contact met ons op over de 

portioneer mogelijkheden. 

 

8970 Rund bavette  

8456 Rund Côte de Boeuf 

7143 Rund entrecôte heel 

7023 Rund Ribeye  

9137 Rund staartstuk Picanha 

Voordelen gras gevoerd rund 
• Rijk aan Omega 3 

• Rijk aan vitamine A & E 

• Rijk aan ijzer   


