Landwinkel
Herfstnieuws
Kerstpakketten
Het duurt nog even, maar toch
willen we u alvast wijzen op de
mogelijkheden voor een
persoonlijk Landwinkel
kerstpakket.
Boerendelicatessen, bijzondere
producten die u nergens
anders kunt krijgen en een
uniek pakket voor uw relatie. U
stelt het zelf samen of met een
beetje hulp van een
medewerker.
Bedank uw relatie(s) en / of
medewerkers op een
persoonlijke manier met de
aandacht die het verdient.
Er staan enkele voorbeelden in
verschillende prijscategorieën
op onze website, en ook in onze
winkel kunt u alvast ideeën op
doen.
Heeft u zelf al een idee? Geef
het tijdig aan ons door zodat uw
pakket klaar staat wanneer het
u uit komt.

Kruisstraat 58
5249 PA Rosmalen
0738221281 / 0612979726
www.landwinkelvalenkamp.nl
info@landwinkelvalenkamp.nl

Product van de herfst:
Boer’n dips
4 verschillende soorten, elke
week bereid met verse
ingrediënten. Afkomstig van Food
Happiness uit Gelderland.
Geschikt voor op een
stokbroodje, in de soep, uw wrap
of als dip.
€ 2,75 / 2,99

Herfst:
geniet er van!

Wist u dat
•

We hebben verschillende
producten die goed bij de herfst
passen. Geniet van een hartig
plankje met biologische kazen,
een lekker worstje en
verschillende boerendips. Doe
uzelf een plezier met een rode
boerenwijn of Abdijbiertje en zorg
goed voor uzelf met de 100% pure
sappen uit ons assortiment. Maak
de gezondste maaltijden met de
groentes vers van ons land of
maak uw gezin blij met de
lekkerste cakes uit de oven, zoals
een heerlijke perencake. Geniet!

•

•

We hebben een nieuw
biertje in ons
assortiment:
Abdijbier Abt-generaal
quadruppel. Bevat
10,5% alcohol en is
gemaakt met 3
verschillende soorten
gerstemout.
Er zijn nieuwe
producten van
Winery&Herbs
toegevoegd aan ons
assortiment.
We hebben
verschillende soorten
onbespoten groente uit
eigen moestuin in de
winkel liggen.

Landwinkel Valenkamp is bijzonder vanwege
de verkoop van (h)eerlijke producten.
Onbespoten groentes uit eigen moestuin,
eigen honing, antibioticavrij vlees,
biologische kazen en mooie
streekproducten. Naast de Landwinkel
hebben wij ook een Blotevoetenpad en kunt u
lekker op ons terras of binnen bij de open
haard genieten van koffie, thee, sap, gebak
en een warme hap.
Graag tot ziens!
Met hartelijke groet,
Team Landwinkel Valenkamp

