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Onze verse hamburgers komen direct uit Oostvoorne! Westvoornes Weidevlees is de 
merknaam van het bijzonder lekkere vlees van de eigen koeien van Boerderij Assen-
berg Oostvoorne. 

BOERDERIJ ASSENBERG
De koeien van Boerderij Assenberg zijn van het Belgisch-Witblauw ras. De runderen lo-
pen in de zomermaanden buiten en eten gras. Ook de kalfjes gaan in de lente mee naar 
buiten en groeien daar op met andere koeien en kalveren. Pas in de herfst gaan zij naar 
de stal, waarin de runderen vrij rondlopen op een dikke laag stro. Dagelijks wordt er 
nieuw stro ingestrooid, zodat de dieren altijd een schoon en vers onderkomen hebben.

De dieren worden op een zelfvoorzienende manier gehouden: de voeding voor de run-
deren wordt verbouwd op het eigen bedrijf. In de zomer eten zij vers gras, in de winter 
kuilgras en mais. Ook het stro dat in de potstal ligt, komt van eigen grond. Een traditi-
onele werkwijze in een modern jasje.

Honest, tasty beef without additives, that tastes the way meat is supposed to. Our fresh 
hamburgers are locally sourced directly from Oostvoorne! Westvoornes Weidevlees is 
the brand of this outstandingly delicious meat from the cows at Assenberg Farm in 
Oostvoorne.

ASSENBERG FARM 
The cows at Assenberg Farm are of the Belgian Blue breed. The cows range outside 
freely in the summer months, eating grass. The calves come out as well in the spring 
and grow up alongside the other cows and calves. Only in the fall do the cows move 
inside the barn, still moving around freely on a nice thick layer of straw. New straw is 
spread daily, providing with a fresh clean environment at all times.

The raising of these animals is self-sufficient; their feed is produced here on the farm. 
In the summer they eat fresh grass and in the winter, silage and sweetcorn. The straw 
in the barn also comes from the farm’s own land. A traditional approach, the modern 
way. Honest, tasty beef without additives, that tastes the way meat is supposed to.

NIEUW! NEW! NIEUW! NEW!
Burgers € 14,50

Alle burgers worden op onze grill bereid 
en geserveerd op een broodje met 

ijsbergsla, tomaat, augurk, komkommer en salade en frites!

Burger  
b d e g h m n 

Cheeseburger
b d e g h m n

Baconburger 

b d e g h m n

Barbecueburger
b d e g h m n

Kipburger
b e d g h m n

Vegaburger
b d e g m n

Alle burgers (behalve kip- 
& vegaburger) zijn 100% rundvlees
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