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Beste lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van scharrelboerderij Wadwaai.
Met de nieuwsbrief willen we u informeren over het wel en
wee op de boerderij. U krijgt informatie over onze dieren en
producten. Daarnaast houden we u op de hoogte van de
activiteiten die we organiseren op de scharrelboerderij.
De nieuwsbrief verschijnt een keer per maand.
We wensen u veel leesplezier.
Annet, Gerard en Ronald

Varkensdag 31 augustus 2019
Zaterdag 31 augustus openen we de deuren van de
scharrelboerderij. In augustus viert Antonia haar derde
verjaardag. We hebben dus een echt feestvarken in ons
midden. U bent van harte uitgenodigd voor haar partijtje.

Geplande
evenementen
31-8-2019
Varkensfeest
9-11-2019
Stoof erover

Dierennieuws
In april hebben we eieren
uitgebroed. Dat leverde een
toom Noord-Hollandse
Blauwen op. Onlangs hebben
4 jonge hennen zich gevoegd
bij de grote kippen in
Wadway. Ze weten zich al
aardig aan te passen. Het
bosje levert schaduw en
ontspanning op.

Het buitenverblijf van de varkens is in juli uitgebreid. Ze hebben
nu meer ruimte om te scharrelen en een grote schaduwrijke
boom. Ze hebben het er heerlijk naar hun zin.
Op deze zaterdag staat tussen 10.00 en 13.00 uur het
varkensvlees centraal. U kunt kennismaken met dit heerlijke
product. In ons assortiment zit onder andere saucijzen, schnitzels,
hamburgers, karbonades. Uiteraard zijn ook onze andere
producten verkrijgbaar.
U kunt bij de dieren kijken en het uitgebreide varkensverblijf.
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Nog meer nieuws
Kennismaken met onze producten
Kalfsoester
Kalfsoester is afkomstig van de achtervoet. Het is een heel
mager deel van het kalf en hoeft daarom maar even kort
om-en-om gebakken te worden.
Het vlees, met een lichte vetdooradering, bevat weinig tot geen
bindweefsel en heeft een zeer fijne vleesdraad.

Door de fijne vleesdraad is het altijd
erg mals vlees.

Fotohoekje

Dit heerlijk stukje vlees is bij ons
verkrijgbaar. Vraag er gerust naar als
u onze winkel bezoekt.
BBQ
Alhoewel je tegenwoordig het hele jaar door kunt barbecueën,
blijft de zomer toch bij uitstek het ultieme barbecue seizoen.
Wij hebben een uitgebreid assortiment van varkenslams- en kalfsvlees voor op de barbecue.
Zo kunt u onder andere kiezen uit:
Kalfsvlees:
Varkensvlees:
Lamsvlees:

We kregen heel veel leuke
reacties op de foto van Arie in
zijn modderbad. Het is ook een
heerlijk zomers plaatje. Arie’s
costa is al bijna een begrip.

Bistro steak – BBQ worstjes – Kalfsburgers –
Ribeye
Gemarineerde speklapjes, procureurlapjes,
schnitzels – Saucijzen – Hamburgers
Lamskoteletten – lamsworstjes – lamsburgers
-

Van harte aanbevolen -

Vlees bestellen
Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze
website: www.scharrelboerderij-wadwaai.nl, of telefonisch onder
Online besteld vlees wordt thuis bezorgd.
Zelf ophalen en bekijken wat je wilt kopen kan natuurlijk ook op
ons adres Wadway 10,1687 PP Wognum. Bel van tevoren dan
even, dan zorgen we dat er iemand aanwezig is.

Tijdens de lammetjesdag in
april hadden we over
belangstelling niets te klagen.
Het was druk bezocht en er
was voor elk wat wils. De
kinderen maakten op een
ontspannen wijze kennis met
onze dieren.
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