HERKOMST VAN ONZE PRODUCTEN
Chef-kok Jan van den Dolder laat zijn gasten graag
zoveel mogelijk producten uit de streek proeven. De
omgeving van De Bult is prachtig, vol bossen en
landerijen. Uit deze prachtige omgeving komen
heerlijke producten.

WATERBUFFELFARM
Met 95 waterbuffels gelegen in Oldemarkt.
De waterbuffels worden op een duurzame en
natuurlijke wijze en, niet geheel onbelangrijk, vrij van
antibiotica groot gebracht. In de landwinkel worden
naast waterbuffelzuivelproducten ook diverse
streekproducten uit de Weerribben verkocht.

VAN HUISSTEDE
Een ambachtelijke kwaliteitsslagerij uit Dronryp,
Friesland. Werkt uitsluitend met biologisch vlees, veelal
gefokt in Friesland. Bijvoorbeeld onze 'Frysk black
Angus', echte Black Angus runderen in de nabij gelegen
Friese wei. De slagerij staat bekend om haar goede
kwaliteit en geweldige omgang met de natuur.

SCHINKEL SEAFOOD
Schinkel Seafood levert verse vis aan horeca en
groothandel. De vis is van hoogwaardige kwaliteit
doordat de verse producten binnen 24 uur vanaf de
Urker visafslag verwerkt en ingevroren in het vrieshuis
staan. De vis wordt persoonlijk door een snelle en
flexibele levering bij ons bezorgd. Door de korte lijnen
met onze visboer kunnen wij er voor zorgen altijd lekkere
vis te hebben van echte Urker- kwaliteit.
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BOERDERIJ KOLDERMELK
Een kijkje nemen bij de koeien, een bezoek
brengen aan onze boerderijwinkel en verse melk
tappen uit de melktap of een ijsje pakken om op
te eten op het terras? Het kan allemaal bij
Boerderij Koldermelk.

KOE EN KALF
De naam KOE EN KALF (kortweg KEK) verbindt het
verleden van de brouwer als veehouder met de twee
zwerfkeien in de buurt van De Bult, die in de volksmond
Koe en Kalf heten. Op die plaats zou in de Germaanse
tijd recht zijn gesproken, al weet niemand of dat een
waarheid als een koe is... KOE EN KALF staat garant
voor loei- en steengoed bier in verschillende smaken
en stijlen, ambachtelijk en met toewijding gebrouwen.
Henk de Vries is de brouwer van al dat lekkers en hij
heet je van harte welkom op zijn site.

BAKKERIJ STEENSTRA
Hier wordt nog steeds elke dag vers en ambachtelijk
gewerkt volgens eigen recepten. Alle producten
worden bereid met 100% kwalitatief hoogwaardige
grondstoffen en elke dag (en nacht) met veel liefde
en passie gemaakt. Al meer dan 50 jaar gevestigd in
het hart van Steenwijk!
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