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Geachte heer/mevrouw,

Waar haalt u uw vlees vandaan? Kunt u uw klanten vlees bieden dat zo mals en smaakvol is, dat het water u zelf
al in de mond loopt? Probeert u eens het vlees van Duva-Meat. Als jonge toeleverancier in varkens- en rundvlees
doen wij er alles aan om u de beste kwaliteit voor te schotelen voor een redelijke prijs. Wij leveren zowel varkens-
als rundvlees aan catering, horeca en slagerijen. Uiteraard leveren we ook graag aan U.

Varkensvlees mét ster
Duva-Meat levert varkensvlees van eigen bodem. Al onze varkens
zijn in Nederland geboren en getogen. Nederlands varkensvlees
voldoet aan de strengste eisen op het gebied van dierenwelzijn en
milieu. Onze varkens groeien gezond op en leveren lekker mals
varkensvlees. Om de kwaliteit van het vlees te behouden, worden
de varkens in één van de modernste slachterijen geslacht en
verwerkt. Naast het reguliere varkensvlees, leveren wij ook
varkensvlees met één ster van de dierenbescherming. 

Rundvlees van de rassen Blonde d’Aquitaine en Limousin
Duva-Meat levert rundvlees van de oorspronkelijke franse rassen
Blonde D'aquitaine en Limousin. De kwaliteit van deze rassen
spreekt voor zich. Het vlees van de Limousin behoort tot de
absolute top op het gebied van smaak, kwaliteit en gezondheids-
garanties en ook het vlees van de Blonde d’Aguitaine mag er zijn.
Het is fijn van structuur, bijzonder mals en zeer smaakvol.

Voor 10.00 uur besteld, dezelfde dag in huis
Om het voor u nog aantrekkelijker te maken, bezorgen we al onze
bestellingen bij u aan huis. Bestelt u voor 10.00 uur in de ochtend,
dan heeft u uw bestelling dezelfde dag in huis. Bestellingen na
10.00 uur worden de volgende dag afgeleverd.

Heeft u interesse in vleesprodukten van kwaliteit? Neemt u dan deze kans waar en probeert u eens het vlees van
Duva-Meat. U zult merken dat het u én uw klanten heerlijk smaakt. Neemt u contact met ons op via de
onderstaande gegevens. Samen kunnen we bekijken hoe wij het beste aan uw wensen kunnen voldoen.

Met vriendelijke groeten,

Bart van Duijnhoven
Tel: 06 - 209 755 74
Email: info@duvameat.nl


