BESCHIKBARE PAKKETTEN
Onze pakketten bevatten uitsluitend producten van Hollands bodem in samenwerking met onze lokale
boeren. Prijzen exclusief verzendkosten.

Pakket: Hollands bourgondisch pakket
Na een periode van hard werken is het tijd voor ontspanning! Dit pakket
kan alles bevatten voor een heerlijke ‘winterse’ borrel; Hollands
Kleiburg bier proeverij, kaas, ambachtelijke worst…. Genieten!
Deluxe a € 35,00 per pakket
Standaard a € 25,00 per pakket
Basis a € 15,00 per pakket

DELUXE inhoud:
Kleiburg proeverij;
Dubbelblond, Tripel IPA, Siciliaans wit
Het verhaal begon in de flat Kleiburg, een Bijlmerflat die gesloopt zou worden,
maar een nieuw leven kreeg als ‘klusflat’. In 2015 vestigde zich hier een kleine
groep mensen om als christelijke leefgemeenschap te leven: het Kleiklooster. In
een klooster hoort bier gebrouwen te worden! Het begin van Kleinburg bier.
Vrede en alle goeds, proost! Een mooie boodschap juist met KERST.
Voor bij de borrel;
Kruidenkaas & belegen kaas
Wij rijpen puur natuurlijk authentieke kazen met natuurkorst. Vol van smaak en bereid uit
raszuivere rauwe melk van veehouders uit De Gelderse Vallei.
Gerookte forel
Als enige cultuurhistorische kwekerij in Nederland verstaan wij ons vak. Wij
gebruiken een duurzame en ambachtelijke manier van kweken. Onze vissen
krijgen de tijd en ruimte om te groeien. Ze worden gevoerd met korrels die veel
mineralen en eiwitten bevatten. Daarbij zwemmen zij in het zuiverste
sprengenwater, rechtstreeks uit de bossen van het Kroondomein. Deze
combinatie zorgt ervoor dat er een topkwaliteit vis ontstaat! Onze vissen zijn bekroond met het
keurmerk ”Erkend Veluws Streekproduct”.

Droge runderworst & venkelworst
Uit eigen slagerij worden onze eigen dieren verwerkt. Het rijpingsproces is één van de
belangrijkste factoren voor ons smaakvolle biologische vlees. De combinatie van boerderij en
eigen slagerij is bijzonder. Hierdoor ontstaat een gesloten cyclus van levend dier tot
vleesproducten.
Het pakket wordt uitgebreid met snacktomaatjes.

Pakket: Vroeg uit de veren
Kerst of herfstvakantie beginnen met een leuk ontbijt voor het
hele gezin! Een pakket gevuld met brood van bakkerij Piet,
pannenkoekenmix, scharrel eieren van de boerderij, roomboter
etc. Wel nog even handen uit de mouwen!
Deluxe a € 35,00 per pakket
Standaard a € 25,00 per pakket
Basis a € 15,00 per pakket
DELUXE Inhoud;
Scharrel eieren
Eieren van De Lankerenhof; is een biologisch legpluimveebedrijf met ruimte
voor 6.000 opfokhennen, 12.000 leghennen en 1000 haantjes. In en rond de
stallen hebben de hennen alle ruimte om zich natuurlijk te gedragen. De kippen
kunnen scharrelen, eten, drinken, rusten en eieren leggen. Het houderijconcept
is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten.
Jacob Jan Boerma, eigenaar en chef-kok van restaurant De Leest in Vaassen kiest ook voor
Bleieren Veluwse boereneieren in de keuken van zijn tweesterrenrestaurant.
Brood, pannekoek & bak mix
Bakmixen van de molen & een brood van Piet. Wie zijn gasten alleen het beste
voor wil zetten, kiest voor ambachtelijk gebakken brood van Bakker Piet. Niet
alleen vanwege de kwaliteit van het brood en banket zelf, maar ook om de
zakelijke, betrouwbare manier van werken. Door nauw samen te werken met
specialisten in horeca en catering blijven we steeds voldoen aan de actuele
smaak van de markt.

Elstar appels, perensap & frambozenjam
Boerderij ‘de Kolke’ behoort tot het landgoed ‘Beekzicht’. Wij bewonen vanaf
december 1987 met onze kinderen deze boerderij. De naam ‘de Kolke’ komt
van de vele, inmiddels gedempte kolken rondom onze boerderij. De boerderij
staat op een terp gebouwd, omdat de Voorsterbeek bij een hoge waterstand
van de IJssel zijn water niet kwijt kon en alle landerijen, toen weilanden, tot aan
toe Klarenbeek overstroomden.
Naast de boerderij is een boomgaard met veel hoogstamfruitbomen. De opbrengst verwerken
wij in verschillende producten o.a. jam, stoofperen en appelmoes. Het bouwplan bestaat uit
akkerbouw gewassen zoals suikerbieten, consumptieaardappelen (Frieslander, parel, surprise,
bimonda), mais, diverse soorten granen en enkele groenten. Wij hebben verschillende soorten
graan. Deze worden o.a. gebruikt voor strovlechten. En wij kunnen het verschil tussen deze
verschillende graansoorten laten zien! Daarnaast telen wij enkele soorten bloemen en
sierkomkommers. Deze worden in onze winkel verkocht.
Roomboter & jong belegen kaas
Onze boeren (kruiden)kazen en roomboter zijn gewonnen uit dagverse melk van
onze eigen buiten weidende koeien en ze bevat geen toegevoegde geur- kleur
en smaakstoffen. De boeren kruiden kazen worden bij ons op een specifieke
wijze bereid die bijzonder geschikt is om de juiste combinatie van kaassmaak en
kruidensmaak te presenteren waarbij beiden ten volle geproefd kan worden.
Afhankelijk van de soort kruiden boerenkaas wordt ze wat korter of langer gerijpt om de ideale
smaak te verkrijgen.
Bloemen honing
Imkerij de Werkbij zorgt samen met de bijen voor de natuur, werkt met de
natuur en ontvangt van de natuur. Want dat is het bijzondere van onze
professionele imkerij: alles wat we doen, doen we samen met én voor de bijen.
Zij geven ons hun veelzijdige, gezonde en lekkere producten. Wij bieden hen
onze zorg en zijn hun ambassadeur.

SOEPPAKKET
Vanaf € 7,50 per pakket
Maak je eigen verse soep met producten bij jou uit de
buurt! Elk seizoen hebben wij een andere soep in de
aanbieding. Deze zomer een tomatensoep, in de herfst
uiteraard de pompoensoep!

Bierproeverij, gewoon thuis!
Vanaf € 14,95 per pakket
Een proefpakket bier voor thuis op de bank. Wij vertellen graag meer over het bier terwijl u proeft.

Het verhaal begon in de flat Kleiburg, een Bijlmerflat die gesloopt zou worden, maar een nieuw leven
kreeg als ‘klusflat’. In 2015 vestigde zich hier een kleine groep mensen om als christelijke
leefgemeenschap te leven: het Kleiklooster. In een klooster hoort bier gebrouwen te worden! Het begin
van Kleinburg bier. Vrede en alle goeds, proost! Een mooie boodschap juist met KERST.

VERPAKKING
Het geheel kan compleet worden gemaakt met een leuke
verpakking. In de basis wordt het geleverd in een houten kist met
hooi. Maar u kan ook denken aan een kruiwagen, leuk voor de
kinderen! Hier zal een meerprijs voor worden gerekend. Vraag
gerust naar de mogelijkheden.

DRIVE IN

(op locatie)
Onze boer uit de regio kan deze pakketten bij u komen leveren met de
tractor! Een ludieke wijze om samen (jij & PuurDichtbij) een leuk verhaal
te vertellen. U steunt de lokale ondernemers en deze borrel wordt om
niet vergeten!

Uiteraard serveren wij hier graag een lekker hapje bij! Denk aan een
puntzak friet, een stampot gepresenteerd in een weckpot of een broodje rookworst.

