
Week 46: 13 t/m 18 november 2017

Week 48  27 november t/m 2 december 2017

Broodje gezond speciaal
per stuk....   €2,75

Boerenkoolstamppot
500 gram....   €3,95

  Voor Sint van Wim.....  
- Tapas schalen vanaf € 16,95
- Salades voor gourmette of fondue 
   Bij aankoop van 3 bakjes salade, bakje frisse salade gratis!

Tomatensoep
halve liter    €1,95

Mandarijnen
15 halen = 10 betalen  

GRATIS PROEVEN
Zaterdag 25 november

FEESTPROEVERIJ
vanaf 9:00 tot 15:00 uur

Diverse nieuwe soorten hapjes en toetjes. 
Voor de eerste 50 klanten met een minimale besteding 

van € 10 een gratis broodje gezond! 



week 46: 13 t/m 18 november 2017

week 47: 20 t/m 25 november 2017

week 48: 27 t/m 2 november/december 2017

ZATERDAG 2 DECEMBER VAN 10.00 T/M 15.00 UUR

Superaanbieding

Van ons hoevevarken

Van onze streekrunderen

Uit eigen keuken

Leuke Suprise

Van Mia

Van onze worstmaker

Van onze worstmakers

Van onze worstmakers

Van onze worstmaker

Uit onze grote ketel

Lekker makkelijk

€3,95

€3,25

€3,50

€2,95

€3,45

€2,95

€5,952 stuks... 2 x 100 gram...

2 x 100 gram...

2 x 100 gram...

Hele liter

samen...

500 gram...

Malse 
biefstukjes

Gepaneerde 
varkensschnitzels 
elke 5e + 6e gratis

500 gram gehakt 
500 gram verse worst

+ gratis
500 gram gehakt  

Speculaasrollade 
+ Schouderham

Rookvlees + 
boterhamworst

Pavantri ham + 
grillworst

Nasi of bami 
met gratis 

kiploempia

Uiensoep

Bij aankoop van 
1 rookworst 
1 leverworst 

helemaal gratis

Bakje smulsalade + 
bakje pulled beef 
salade

Metworstletters
&

Diverse smaken  
metworsten

Vleespakketjes

Balkenbrij

Onze Slagers Jack, Rick en Gijs zullen u te woord staan en rond leiden.

Na verschillende verbouwingen willen we u kennis laten maken 
met onze moderne slagerij door middel van diverse demo’s.

Binnen en buiten; u bent overal welkom om een kijkje te nemen!

Kom kijken in 

de keuken van 

de slager

Kom proeven en ontdek lekkere vleesgerechtjes 
en ideëen voor de komende feestdagen.


