Landwinkel nieuws
Oktober 2017
Activiteiten
In oktober en november vinden
er diverse activiteiten plaats.
In samenwerking met
PuurGondisch organiseren wij
14 oktober een workshop
suikervrij bakken. Als u
benieuwd bent hoe u lekkere
koekjes, taarten en andere
zoete baksels kunt maken, bent
u van harte uitgenodigd. Op
onze Facebookpagina vindt u
meer informatie.
Op onze Facebookpagina vindt
u ook meer informatie over de
workshops ‘Gezond snacken en
verantwoorde tussendoortjes’
en ‘Pepernoten bakken’, tevens
in samenwerking met
PuurGondisch.
Bijzonder is ons Aanschuifdiner
in samenwerking met Eten van
een Lekkere Tafel. Een 4gangen diner met gebruik van
producten uit onze eigen
winkel! Ook zo benieuwd wat er
14 november op tafel komt te
staan? Meld u dan aan!
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Product van de maand
Hoge bloeddruk? Griep?
Verkouden? Ontstekingen?
Drink dan onze 100% Pure
Vlierbessensap. Deze is
vers geperst en direct
afgevuld.
Boordevol vitamine C en
antioxidanten. (h)eerlijk!

Kerstpakketten
Vanwege ons uitgebreide assortiment
kunt u bij ons terecht voor bijzondere
kerstpakketten.
Bieren, wijnen, sappen, kaasdips,
nootjes, toastsmeersels, worsten,
kazen en bakproducten. Maar ook
verschillende schalen en bakjes,
Kruisstraatse fakkels, sieraden en
woonaccessoires zijn bij ons te koop.
U kunt tegen elk gewenst budget uw
eigen pakket samenstellen of uw
wensen aan ons doorgeven zodat wij u
suggesties kunnen geven. Wij denken
graag met u mee!

Wist u datjes
•

•

•

We zijn niet meer
open op de zondag.
Vanaf mei 2018 kunt
u weer bij ons op de
zondag terecht.
We hebben weer
nieuwe producten in
de winkel. Geniet
van onze Feestmix
noten, smeerbare
geitenkaas of
Tutti Frutti.
Er ligt weer lekkere
ijsbergsla, rode
kool, rode bieten,
bloemkool en
wortels uit eigen
moestuin in de
winkel.

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 genieten van koffie,
thee, sap, gebak en een warme hap.
Graag tot ziens!
Met hartelijke groet,
Team Landwinkel Valenkamp

