
Dierendonck Suggesties

VOORGERECHT

Witte pens / dragon / mangochutney / toast 15,00
Witte worst, ook wel witte pens of ‘boudin blanc’ genoemd, is dé guilty pleasure van 
heel wat mensen. Toch weten velen niet precies wat erin zit. Witte worst is eigenlijk 
een bereiding met mager wit vlees, melk, eieren, room, boter en vet. Het geheel gaat 
in de cutter en wordt op smaak gebracht. De witte pens van Dierendonck is extra 
luchtig dankzij hun manier van cutteren. Zo ligt hij niet te zwaar op de maag en kun 
je hem mooi bakken.

HOOFDGERECHTEN

Oedslach-Porterhouse côte à l’os / chimichurry 47,50
Oedslach komt uit een tijd dat we nog niet over dierenrassen spraken, maar wel over 
speciale stukken vlees die met veel liefde opzij werden gehangen om te rijpen.
Een selectie op kleur, vetmarbrering, aroma, consistentie en structuur. Daarna 
gerijpt volgens de traditie van vroeger, gecombineerd met onze eigen unieke 
rijpingsprocessen. Het is een selectie zonder compromis, met een eigenzinnige 
kennis van rijpen. Voor zij die van de smaak van vroeger houden: krachtig en intens.
Een topproduct!

Bavette van West-Vlaams Rood / sjalot / rode wijn 28,50
Dit vergeten stukje van het rund is een echte delicatesse. Het wordt uit het dikste 
stuk van de flank gesneden, aan de onderkant van het rund tussen de bil en de borst.

Pluma Iberico / zuiderse kruidenboter 36,50
Pluma is een mooi gespekt stukje vlees dat uit de nek van het Iberico-varken wordt 
gesneden. Het is doorregen van spek, dat bij de Iberico-varkens uitzonderlijk krachtig 
is van smaak.



Voor DierenDonck zijn ambacht, terroir en passie sleutelwoorden. Ze maken 
dat we zijn wie we nu zijn: beenhouwers in hart en nieren. Met respect voor onze 
dieren, de natuur en met liefde voor de smaak. Dit zijn de waarden en normen waar 
DierenDonck voor staat. Ook de boeren waarmee wij samenwerken delen dezelfde 
waarden. Deze manier van werken zorgt voor het eerlijkste en lekkerste vlees.
 

Charter
I. De herkomst van het dier moet volledig gekend zijn. Onze dieren kennen maximaal 

twee boerderijen tussen geboorte en slachten. Alle informatie is traceerbaar.

II. Het dier geniet van een vrije uitloop. Onze dieren staan minimaal 6 maanden per 
jaar op de weide.

III. De dieren worden gevoed met gras en lokaal geproduceerd voeder.

IV. De leefomgeving is optimaal en stressvrij. Onze dieren worden met respect 
behandeld en krijgen ruimte om te leven.

V.  De kweker moet de filosofie “ambacht, terroir en passie” van Dierendonck volgen 
en nastreven.

VI. Het vlees wordt “from field to fork” en met de hoogst prioriteit voor hygiëne 
behandeld.

VII. De kweker zoekt naar methodes die bijdragen tot een hogere biodiversiteit in 
de toekomst. Het land waarop onze dieren worden gekweekt, draagt bij tot een 
gezond en weerbaar milieu met aandacht voor behoud van natuurlijk landschap.

VIII. We werken volledig transparant waarbij we geen geheimen hebben voor de 
consument. Onze deur staat open voor wie meer wil weten over onze zoektocht 
naar de toekomst van eerlijk vlees.

IX.  Het dier moet met respect en zo weinig mogelijk stress geslacht worden. Slachten 
gebeurt zo snel (max. 4u tussen hoeve en slachthuis) en pijnloos mogelijk. 
Dierenwelzijn staat voorop.

X.  Onze slagers versnijden het vlees met respect en kennis van ambacht volgens 
het nose to tail principe. Ieder stuk verdient respect.


