Duurzame keuzes
Bij de keuze van leveranciers en producten zoeken we continu naar betaalbaar duurzame, biologische en
fairtrade mogelijkheden en oplossingen.

Groenten, fruit en aardappelen
Groenten zijn een belangrijk onderdeel van onze gerechten. We volgen
de seizoenen en kiezen hoofdzakelijk voor producten van Nederlandse
bodem. Een belangrijke leverancier is Van Gelder Groente en Fruit.

Vlees
Een groot deel van ons verse biologische varkens- en rundvlees komt van biologisch
vleesspecialist Deli Harmony uit Hedel. Zij verdienen al jaren het Skal EKO keurmerk.
Verder hebben ze een driesterren Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming
toegekend gekregen. De hoogste waardering op het gebied van dierenbescherming
en dierenwelzijn. Het rundvlees komt van Limousin en Blonde d’Áquitaine runderen
uit het land van Maas en Waal en de Belgische Ardennen. Het varkensvlees is
afkomstig van biologische boeren in Nederland

Vis, schaal en schelpdieren
Bij de keuze van vis, schaal en schelpdieren volgen we de viskalender en kopen voor
minimaal 50% producten met een MSC-, ASC certificaat. De kalender geeft aan
wanneer een bepaalde soort van goede kwaliteit is en zonder problemen gevangen
kan worden. Het MSC-keurmerk staat voor duurzame vangst en volledige
traceerbaarheid. Vis, schaal- en schelpdieren met het ASC-keurmerk komen uit kwekerijen die aantoonbaar
goed omgaan met de natuur en richtlijnen naleven op het gebied van sociale omstandigheden voor
arbeiders en lokale gemeenschappen. Maasland Aquacultuur en ATL Seafood zijn onze vers leveranciers.

Brood
Het overgrote deel van onze broodsoorten zijn afkomstig van bakkerij Carl Siegert.
Naast de biologische oorsprong van de ingrediënten voeren ze ook het predicaat
’100% Nederlandse oogst’. Alle grondstoffen komen van Nederlandse bodem en
worden ook hier verwerkt. Transport en dus belasting van het milieu worden tot
het minimum beperkt.

Kaas
Iedere vrijdagochtend staat ’t Cereaal op de biologische markt op de Markt in Den
Bosch, waar wij onze bestelling kunnen ophalen. Met een zeer ruim assortiment
Nederlandse en buitenlandse kazen hebben we volop keuze in biologische kazen.

Wijn
Onze wijnen zijn geselecteerd op de duurzame werkwijze van de wijnhuizen. Een aantal
hebben het biologische keurmerk of verbouwen wijn op natuurlijke wijze. Wijnwinkel Proef in
het Uilenburgstraatje 14 in Den Bosch is onze leverancier die de wijnen met hun bakfiets bij
ons aflevert.

Overige producten
Alle andere producten die we als horecazaak nodig hebben betrekken we zoveel mogelijk van Bidfood. Zo
zorgen we dat het aantal transportbewegingen beperkt blijft. Bij de dierlijke producten, zoals eieren, zuivel
en vleeswaren en schoonmaakproducten kiezen we, waar mogelijk, voor biologisch/eko gecertificeerde
producten.

