Køb et slagtet
økologisk lam
Vi vil have at vores får og lam
lever så naturligt som muligt.
Håbetgårdens lam er vokset
op på mælk og græs på
økologisk dyrkede jorde.

Vælg mellem 4 opskæringer
Besøg haabetgaarden.dk og få mere at vide

Vi gør det let for den moderne forbruger at vælge
opskæringer, der er nemme at pakke direkte til fryseren.
Vælger du et halvt lam, så er der til ca. 2 skuffer i en fryser
- så her kan de fleste være med.
Opskæringen af et helt eller et halvt lam

1. Lam for begyndere
Prøv hakket kød, koteletter og
kølle og lær smagen af lam

2. Ildsjæle i køkkenet
Hals, tykkam, bov, kølle, bryst
og ryg samt indmad

3. Nemt til familien
Udskæringerne passer til en
familie på 4-5 personer.
Udbenet kølle, steg af kølle,
schnitzler, klump, culotte, hel
bov, bovsteaks, hel ryg,
koteletter, spidsbryst, slag,
lammeribs, nakkekoteletter, tern,
indmad. Hakket lam kan tilkøbes.

Opskæringen af et helt lam

Opskæringen af et halvt lam

4. Mad til 2
Den nemme mad til hverdagsbrug
dels lækre stege til gæster.
Steg af kølle, klump, culotte,
schnitzler, spidsbryst, slag, ribben,
ryg, koteletter, bovsteaks, tern,.
Hakket lam kan tilkøbes.

Bestil i god tid
Levering/ afhentning
fredag:
Der sendes besked om
udleveringsdage til kunder der
henvender sig på e-mail
Ekstra bestillinger:
Hakket lam (140 kr/kg)
Hakket får (120 kr/kg)

Priserne på udskæringerne er:
0. Helt lam (80 kr/kg)
1. Lam for begyndere (93kr/kg)
2. Ildsjæle i køkkenet (93kr./kg)
3. Nemt til familien (100 kr/kg)
4. Mad til 2 (110 kr./kg)
0-1 Helt ungfår (65 kr/kg)

Kødet kan afhentes følgende steder fredage:
• Stengården, Høveltevej 40, 3460 Birkerød kl. 16.00
• Håbetgården, Håbetvej 32, Mørkøv kl. 18.30-19.00
Bestilling til lisbeth@haabetgaarden.dk senest 3 uger før levering.

Se mere på
www. haabetgaarden.dk
Tlf. 27 64 48 69
https://www.facebook.com/
haabetgaardensandelsfaar/

