bruges udelukkende Angus- og Herefordkvæg (eller en krydsning af
disse) til konceptet, ligesom der kun bruges kød med den rigtige
marmorering. Kødet findes i en række forskellige udskæringer og er din
garanti for mørt kød med stor smag. Dyrevelfærd er en vigtig del af
konceptet, og folkene bag Don Pedro arbejder løbende for at sikre, at
dyrene til alle tider behandles på den rette måde – både under græsning,
fodring og slagtning.
DANSK LANDGRIS
Grisene er danske – de fødes i Danmark, lever hele deres liv i Danmark
og slagtes på et dansk slagteri lige i nærheden af gården, hvor de bor. Alle
vores grise fødes i hytter på markerne omkring gårdene og lever minimum
de første fem uger dér sammen med deres mor. Herefter fravænnes
grisene, som flytter i stald. I stalden har vores grise altid adgang til
udearealer, og deres liggearealer er strøet med blød halm. Grisene får
godt foder, som sikrer, at de føler sig naturligt mætte, og de medicineres
kun i henhold til en række skærpede regler. Vores grise halekuperes
aldrig.
DET GODE GRISELIV Vores grise fødes på en familieejet gård i Sørvad i
Midtjylland eller på en tilsvarende gård, hvor grisene har samme vilkår. På
gården i Sørvad bor Karsten og hans søn, Dan, også. De to tager sig af
grisene og sørger hver dag for, at de lever det gode griseliv.
Godkendt af Dyrenes Beskyttelse.
_________________________________________________________
Hvor hurtig det kommer til at gå at vi kan skifte det hele ud, afhænger af
behov og hvor godt vores tilbud modtages af vores gæster.
Vi satser fortsat på børnefamilier og den afslappede stil hvor hyggen
er I højsæde og den personlige kontakt, men vi vil være mere koncetreret
om vores mad, ny stil, fokus på kvalitet fremfor kvantitet.
Derfor bliver det også meget vigtig at bestille bord fremover.

