
De keuze 
makkelijk 
maken

Foyle Campsie
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 860691   F  +44 (0) 2871 860700

Foyle Omagh
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone, 
Northern Ireland BT79 0BQ.
T  +44 (0) 2882 243201   F  +44 (0) 2882 243013

Foyle Hilton
Derryloran Industrial Estate, Cookstown, 
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T  +44 (0) 2886 762106   F  +44 (0) 2886 762327

Foyle Donegal
Drumnashear, Carrigans, 
County Donegal, Ireland.
T  +353 (0) 74 914 0228   F  +353 (0) 74 914 0109

Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 861120   F  +44 (0) 2871 861293

Foyle Melton Mowbray
Melton Road, Sixhills, 
County Leicestershire, England LE14 3PR.
T  +44 (0) 1509 881583   F  +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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‘ Wij zijn al sinds lange tijd 
toonaangevend op ons vakgebied. 
Het is onze intentie om dit ook in de 
toekomst te blijven.’

De Foyle Food Group is een groep 
ondernemingen van familiebedrijven 
(al sinds diverse generaties) met 
een agrarische achtergrond. Onze 
kernactiviteit is het slachten, uitbenen 
en leveren van vlees vanuit zes locaties 
in Groot Brittannië en Ierland. Meer dan 
dertig jaar geleden opgericht, hebben wij 
een lange geschiedenis in het leveren 
van hoogwaardige kwaliteit vlees aan 
prominente retail-winkels, fabrikanten, 
de catering branche en slagers over de 
gehele wereld.



‘ Gras gevoerd rundvlees – precies zoals 
Moeder Natuur het bedoelde!’

Met traditionele vaardigheden, die 
van generatie op generatie worden 
doorgegeven, worden onze runderen 
verzorgd door toegewijde kleine agrarische 
familiebedrijven verspreid over Groot 
Brittannië en Ierland. Met meer dan 3000 
leden voorzien zij onze bedrijven, Foyle 
Valley, Donegal Direct en Melton Mowbray, 
52 weken per jaar van gegarandeerd 
goede kwaliteit vee.



‘ Ons doel is om onze klanten te 
voorzien van een constante kwaliteit 
en maximale keuze.’

Foyle Food Group Merken

Premium 

Plus

Standaard

Budget



Trots, vorstelijk en inktzwart. Nooit heeft 
een runderras zovelen geïnspireerd. Van 
volksliederen tot poëzie, de goddelijke 
kwaliteiten van Angus hebben sinds het 
begin van de veefokkerij een plek in de 
harten en hoofden van veehouders en 
vlees connaisseurs ingenomen. Wij zijn 
trots om te kunnen zeggen dat het vlees 
van onze Blackmoran Angus de 
voortreffelijke kwaliteit en smaak bezit die 
dit ras zo geliefd maakt.

‘ Geroemd om zijn marmering geven 
deze fijne draden van melkwit vet, 
die het vlees geheel doorkruisen, 
zijn voortreffelijke geur-, smaak 
en malsheid.’

www.blackmoranangus.com



Ons Glenslieve Hereford-vlees wordt 
uitsluitend van een kleine groep, door 
Foyle goedgekeurde boerderijen, in het 
Noordwesten van Ierland afgenomen. Een 
gebied van ongeëvenaarde schoonheid 
met zijn imposante landschappen, rivieren 
met zuiver water en prachtige groene 
valleien, maakt het een perfecte omgeving 
voor onze vakkundige Hereford boeren.

‘ Vrij om op het land van onze 
boerderijen rond te lopen en zich te 
voeden met het unieke en weelderige 
Ierse gras.’

www.glenslievehereford.com



Cattleman’s is afkomstig van een selecte 
groep toegewijde en continentale 
veehouders, waarvan het land zich over 
de gehele karakteristieke noordkust van 
Ierland uitstrekt. Zij begrijpen precies wat 
er nodig is om rundvlees te produceren 
dat de naam “Cattleman’s” waardig is. Zij 
weten dan ook dat het geheim voor goed 
rundvlees zit in het gelukkig en gezond 
houden van het vee.

‘ Wij brengen onze runderen groot in 
wijde vlaktes met natuurlijk sappig 
groen Iers gras – zonder kunstmatige 
toevoegingen.’

www.foylecattlemans.com



Ons Foyle Gourmet vlees is de favoriet van 
de chef. Wanneer u een doos van Gourmet 
opent, zult u snitten vinden die consistent en 
met vaardigheid zijn bereid. Het enige wat u 
hoeft te doen is de verpakking te openen en 
het vlees naar wens op maat te snijden. Het 
is perfect voor de cateringindustrie. Omdat 
ons Gourmet vlees alleen afkomstig is van 
grasgevoerde runderen, bezit het al de 
natuurlijke voedingswaarden zoals Moeder 
Natuur het bedoeld heeft.

‘ Wij verkrijgen al ons vee met een 
maximaal gecontroleerde kwaliteit 
van de boerderijen. Hierdoor kunnen 
wij een eerlijke herkomst van het 
Gourmet vlees garanderen.’

www.foylegourmet.com



‘ Onze formule voor kwaliteit is 
eenvoudig: houd het koud en schoon.’

Technical

Industry Recognised Accreditations & Approvals

British Retail Consortium – Grade A

Assured British Meat

Beef Labelling

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Environmental

Industry Recognised Accreditations & Approvals

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Accreditaties en goedkeuringen
Wij werken met een kwaliteitsmanagement systeem voor het beheren 
van de herkomst van ons vlees tot aan het punt van levering bij onze 
klanten. Onze hoge standaarden zijn toonaangevend voor de manier van 
werken en verzekeren u van maximale kwaliteitsgarantie. Wij evalueren 
onze kwaliteitssystemen en processen voortdurend, zodat klanten en 
leveranciers de voordelen ondervinden van onze standaarden.



‘ Door middel van investeringen, 
technologie, kennis en inzicht 
ontwikkelen wij nieuwe en effectieve 
manieren om de allerbeste duurzame 
prestaties te leveren.’

Het milieubeleid en het handhaven 
van de hoogste standaarden voor 
dierenwelzijn bepalen onze manier 
van werken. Om onze toewijding aan 
duurzaamheid te weerspiegelen, hebben 
wij twee verschillende keurzegels 
ontwikkeld – Brio en Pure Life – die 
onafhankelijk worden gecontroleerd. 
Enkele van onze merken zijn bekroond 
met deze keurzegels om aan te tonen 
dat bij het produceren van het vlees de 
hoogste standaarden zijn nageleefd.


