O'Sullivan lamsvlees

O'Sullivan melklamsvlees

Het Ierse O’Sullivan-lamsvlees staat bekend om de
malsheid en de heerlijke pure en zilte smaak. De
lammeren zijn wat zwaarder bevleesd en het vlees
is wat voller van smaak. De kwaliteit is van een
uitzonderlijke klasse. Het verse gras, de zeelucht,
de ongerepte natuur, de ruimte en volop
lichaamsbeweging geven het O’Sullivan-lamsvlees
een typische, zachtzilte en delicate smaak.

Ieder jaar in de periode van eind maart tot eind juni
hebben wij speciaal het geselecteerde Ierse
melklam. De melklammeren worden circa drie
maanden oud, hebben een gewicht tussen de 12
en 14 kilogram en worden uitsluitend gevoed met
moedermelk. Het vlees kenmerkt zich door zijn
lichte kleur, zachte nootachtige smaak en sublieme
malsheid. Het O’Sullivan melklamsvlees is
verkrijgbaar in vele manieren van uitsnijden, van
rack tot bout en is dan ook een ware delicatesse.

Het O’Sullivan-lamsvlees komt van Watergrasshill.
Dit Free Range Ierse lam is een veelzijdig stukje
lamsvlees met een delicate smaak. Het lams
assortiment bestaat uit een ruime selectie van
verse producten van de hoogste kwaliteit. Mals,
sappig en smaakvol vlees uit Ierland.
De lamsvleesproducten van O'Sullivan uit
Watergrasshill zijn het hele jaar door vers goed
beschikbaar. Daarnaast wordt O'Sullivan lamsvlees
in Ierland geproduceerd onder de strengste eisen
in overeenstemming met de EU-eisen en de Bord
Bia Lam Quality Assurance Scheme.

De exclusieve verkrijgbaarheid en de lichte lams
smaak zorgen ervoor dat het vlees geliefd is bij een
groot publiek. Het melklamsvlees is een echte
seizoenstopper en is goed te combineren met
groene kruiden zoals dragon, rozemarijn, tijm en
Marokkaanse munt.
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2140482

4228

Lams bout met been

2180064

3440

Melk lam

2180547

4217

Lams bout rollade

2180321

3375

Melk lams achterspan

2140052

4220

Lams bout zonder been

2180322

3544

Melk lams bout met been

2180318

4186

Lams burger

2180323

3541

Melk lams kotelettten

2140507

4247

Lams rack frenched trim

2180324

3560

Melk lams rack

2140002

4977

Lams rack frenched trim diepvries

2180326

3431

Melk lams schouder zonder been

2140200

4192

Lams gehakt

2140987

3415

Melk lams schouder met been

2180368

3790

Lams gehakt voorverpakt

2180638

3427

Melk lams stoofrollade

2140432

4232

Lam geheel

2180325

3542

Melk lams zadel

2140276

4250

Lams kotelet

2140250

4195

Lams nekfilet

2180299

4246

Lams rack cap on

2180548

2930

Lams rack cap on diepvries

2180549

1458

Lams rack saratoga

2180320

4187

Lams sausages

2180369

3795

Lams sausages voorverpakt

2140515

4244

Lams schouder met been

2140606

4242

Lams schouder rollade

2148204

4243

Lams schouder zonder been

2180207

4182

Lams stoofvlees

