betaalbaar concept voor de bewuste klant, met extra aandacht voor dier en mens. De kuikens groeien bij een normaal dag-nachtritme. De dieren krijg
dat met veel verse groenten en kipfilet van de gildehoen voor % uit graan bestaat. Tijdens de controle rondes wordt er extra graan gestrooid om het scharre
en stro zorgen voor extra afleiding. De dieren hebben uur per dag water en voer tot hun beschikking. De kuikens zijn afkomstig van het Hubbard-ras
. Door de kuikens meer tijd enRechtstreeks uit Mexico leefruimte te geven om op te groeien, zijn ze minder gevoelig voor gezondheidsproblemen. D
en gezonde kuikens op.Het streven is om de kuikens zonder medicijnbehandeling(en bij de slachterij te krjgen.De eerste groepen waren helemaal antibio
en zijn dus veelbelovend. Bewust beter voor dier en mens. Het Gildehoenconcept is gericht op dierwelzijn voor de kuikens. Lagere bezetting in de stal
de kuikens houden van een langzaam groeiend kippenras. Een betaalbaar concept voor de bewuste klant, met extra aandacht voor dier en mens. De kuik
al dag-nachtritme. De dieren krijgen % plantaardig voer, dat voor % uit graan bestaat. Tijdens de controle rondes wordt er extra graan gestrooid om
Surinaamse bami, met dunne slierten stimuleren. Balen stro zorgen voor extra afleiding. De dieren hebben uur per dag water en voer tot hun beschikk
komstig van het Hubbard-ras en hebben sterke genen. Door de kuikens meer tijd en leefruimte te geven om op te groeien, zijn ze minder gevoelig voor g
Dit levergehakt van de gildehoem vitale, sterke en gezonde kuikens op.Het streven is om de kuikens zonder medicijnbehandeling(en bij de slachterij te k
n waren helemaal antibioticavrij. De Een hele hap, zo’n rotirol resultaten zijn dus veelbelovend. Bewust beter voor dier en mens. Het Gildehoenco
elzijn voor de kuikens. Lagere bezetting in de stallen en met plezier gezonde kuikens houden van een langzaam groeiend kippenras. Een betaalbaar conce
rheerlijke bolognese sausklant, met extra aandacht voor dier en mens. De kuikens groeien bij een normaal dag-nachtritme. De dieren krijgen % plantaar
graan bestaat. Tijdens de controle rondes wordt er extra graan gestrooid om het scharrelen te stimuleren. Balen stro zorgen voor extra afleiding. De d
ag water en voer tot basis voor iedere rijsttafelhun beschikking. De kuikens zijn afkomstig van het Hubbard-ras en hebben sterke genen. Door de ku
mte te geven om op te groeien, zijn ze minder gevoelig voor gezondheidsproblemen. Dit levert vitale, sterke en gezonde kuikens op.Het streven is om d
jnbehandeling(en bij de slachterij te.De eerste groepen waren helemaal antibioticavrij. De resultaten zijn dus veelbelovend. Bewust beter voor dier en m
nconcept is gericht op dierwelzijn voor de kuikens. Lagere bezetting in de stallen en met plezier gezonde kuikens houden van een langzaam groeiend kippenras
t voor de bewuste klant, met extra roergebakken tot een wereldgerechtaandacht voor dier en mens. De kuikens groeien bij een normaal dag-nachtritme. D
ntaardig voer, dat voor % uit graan bestaat. Tijdens de controle rondes wordt er extra graan gestrooid om het scharrelen te stimuleren. Balen stro zorgen
Italiaanse ovenschotel De dieren hebben uur per dag water en voer tot hun beschikking. De kuikens zijn afkomstig van het Hubbard-ras en hebben ste
kens meer tijd en leefruimte te geven om op te groeien, zijn ze minder gevoelig voor gezondheidsproblemen. Dit levert vitale, sterke en gezonde kuikens op.H
kens zonder medicijnbehandeling(en bij de slachterij te krjgen.De eerste groepen waren helemaal antibioticavrij. De resultaten zijn dus veelbelovend. B
een nieuw concept
n mens.Gildehoen:
Het Gildehoenconcept
is gericht op dierwelzijn voor de kuikens. Lagere bezetting in de stallen en met plezier gezonde kuikens houden van een la
ras. Een betaalbaar concept voor de bewuste klant, met extra aandacht voor dier en mens. De kuikens groeien bij een normaal dag-nachtritme. De
ardig voer, dat voor % uit graan bestaat. Tijdens de controle rondes wordt er extra graan gestrooid om het scharrelen te stimuleren. Balen stro zorgen voo
dieren hebben uur per dag water en voer tot hun beschikking. De kuikens zijn afkomstig van het Hubbard-ras en hebben sterke genen. Door de ku
mte te geven om op te groeien, zijn ze minder gevoelig voor gezondheidsproblemen. Dit levert vitale, sterke en gezonde kuikens op.Het streven is om d
jnbehandeling(en bij de slachterij te krjgen.De eerste groepen waren helemaal antibioticavrij. De resultaten zijn dus veelbelovend. Bewust beter voor d
dehoenconcept is gericht op dierwelzijn voor de kuikens. Lagere bezetting in de stallen en met plezier gezonde kuikens houden van een langzaam groeiend
Kijkvoorvoorde bewuste
meer informatie
www.gildehoen.nl
baar concept
klant, met extraopaandacht
voor dier en mens. De kuikens groeien bij een normaal dag-nachtritme. De dieren krijgen % plan
% uit graan bestaat. Tijdens de controle rondes wordt er extra graan gestrooid om het scharrelen te stimuleren. Balen stro zorgen voor extra afleiding. D
Wiltonstraat 12
2722 NG Zoetermeer

Telefoon 079 - 763 01 00
Fax 079 - 593 85 67

E-mail info@kivitsbv.nl
Website www.kivitsbv.nl

GI

Het Gildehoenconcept is gericht op dierwelzijn voor de kuikens. Lagere bezetting in de
stallen en met plezier gezonde kuikens houden van een langzaam groeiend kippenras.

Een betaalbaar concept voor de bewuste klant, met extra aandacht voor dier en mens.
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Een Surinaamse bami, met dunne slierten. Heerlijk

Heerlijke dikke bamislierten, met geurige kruiden,

smeuïgmet de smaak van trassi en andere typische

veel verse groeten en stukjes dijen- en pootvlees,

kruiden, met filetblokjes van de gildehoen.

maakt dit tot een basis voor iedere rijsttafel.

Ook tjau fan komt uit Suriname. Een scherpe maar

Zacht gekookte rijst, met typische kruiden en

bij

zonder lekkere nasi met veel verse groenten en

specerijen, gildehoenvlees en natuurlijk veel verse


kipfilet van de gildehoen.

groenten, roergebakken tot een wereldgerecht.

De overbekende Italiaanse ovenschotel. Gemaakt

De Italiaanse pasta met lange spaghettislierten,

met gehakt van gildehoenvlees, verse saus en de

heerlijk gildehoengehakt, verse groenten, en dit alles

allerfijnste kruiden.

in een overheerlijke bolognesesaus.

Een hele hap, zo’n rotirol met een gewicht van 350 à

Natuurlijk familie van de spaghetti, maar dan net even

400 gram. Een heerlijke rol met aardappel, kouseband,

anders. Maar natuurlijk met even verse ingrediënten,

kerrie en natuurlijk kip van de gildehoen.

groenten en gehakt van de gildehoen.

Rechtstreeks uit Mexico, de bekende tortillawrap,
gemaakt met gehakt van gildehoenvlees. Met heerlijke

saus, groenten en kidneybonen. Zelf nog even afmaken

Naast deze gerechten zijn er nog meer gerechten op bestelling te maken. Denk aan

met kaas, en smullen maar!

Mihoen, Tjap Tjoy of Foe Yong Hai. Informeer naar de mogelijkheden.

