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Kerstkriebels
De feestdagen naderen en daar kijken we net als iedereen reikhalzend naar uit. Het is een fijne gedachte dat we
met Kerst weer samen mogen zijn en een feestje mogen maken bij de jaarwisseling, nog meer dan ooit te voren!
Ons team staat te popelen om u heerlijke, culinaire feestdagen te verzorgen.
Voor ons is december echt het hoogtepunt van hèt jaar.
De sfeer in en rondom de winkel is bijzonder, de kerstkriebels worden sterker naar mate de dagen korten.
Onze voorbereidingen starten al in de herfst: welke klassiekers zetten we deze Kerst in de schijnwerpers? We
proeven, keuren en maken samen de perfecte samenstelling van producten voor u.
In dit kerstmagazine leest u hier alles over. Graag inspireren we u om van het samenzijn met familie en
vrienden heerlijke eetmomenten te maken. Wij wensen u een mooie decembermaand toe...
Graag tot ziens in onze winkel.
Met culinaire groet,
Daan, Monique, Juul en Mats van Zoggel
en namens de rest van het team

2.

Zit u ook te denken
wat u een ander
wil schenken?

Leuk van de Sint en voor onder de Kerstboom!
Verkrijgbaar in ieder gewenst bedrag.

Kerstpakket
Verkrijgbaar vanaf € 20,- per pakket.
Ook zelf samen te stellen!!!

Tip
Verras ook uw medewerkers en/of relaties eens met
een culinair “kerst” pakket. Informeer gerust naar de
mogelijkheden, we denken graag met u mee.
Plaats uw bestelling op tijd.

3.

Heerlijk voor bij de borrel!
001) Anti-pasti schotel

per stuk (4-6 personen)		
€ 42,50
Selectie van onze eigen hammen, Italiaanse hammen, droge
worsten, olijfsoorten, dips, tapenade, zongedroogde tomaat,
oude kaas en mozzarella.

(002) Bij Daan’s party schaal			

per stuk (4-6 personen)		
€ 42,50
Een feestelijke schaal met verschillende worsten, kaasjes, yakitori
spiesjes, gehaktballetjes, klippelworstje, peppadews, vitello tonnato
rolletjes, pecannoten en cranberry’s.

(003) Oosterse hapjes plateau			

per stuk (4-6 personen)		
€ 62,50
Heerlijke schaal met sashimi van tonijn en zalm, yakitori spiesjes,
Indische balletjes, sushi rolletjes (3 soorten) en Oosterse kipknotsjes.

(004) Koude tapasschaal			

per stuk (4-6 personen)		
€ 42,50
Heerlijke schaal met gegaarde picanha, carpaccio wrapjes,
zalmrolletjes met kruidenkaas, geitenkaasje met spek, caprese
spiesje, plaathamrolletje en cocktailtje van kip piri-piri.

(005) Warme tapasschaal			

per stuk (4-6 personen)		
€ 38,50
Schaal met gegaarde spareribs, yakitori spiesjes, grillworst,
Indische balletjes, kipknotsjes, spiesjes van buikspek en knoflook
champignons.
Gepresenteerd in hapjespan, zie foto.

4.

Feest op tafel...
Alle tijd om bij te praten en samen te genieten; nodig vrienden en familie
uit voor een gezellige kerstborrel. Omdat u als gastvrouw of gastheer niet
alleen maar wilt zorgen, kiest u voor compleet verzorgde schalen met de
allerlekkerste hapjes van Bij Daan. Er zit voor iedereen iets te smullen bij.
De schalen worden mooi opgemaakt, u kunt ze kant-en-klaar presenteren.
Het grote genieten kan dus direct beginnen. Veel plezier!
5.

Daan’s brunch

Een compleet assortiment aan heerlijke brunch artikelen.
Los te bestellen of om zelf uw eigen brunch samen te stellen.

6.

Vleeswaren
(006) Rosbief				
(007) Ambachtelijk rookvlees		
(008) Brabantse plaatham		
(009) Kalfsfilet americain		
(010) Gekookte boerenham		
(011) Brabants gebraden gehakt
(012) Grillworst				
(013) Kerst boterhamworst		
(190) Leverkaas				

per 100 gram 		
per 100 gram 		
per 100 gram 		
per 200 gram 		
per 150 gram 		
per 100 gram 		
per 100 gram 		
per 100 gram 		
per 100 gram 		

€ 2,90
€ 3,25
€ 3,65
€ 5,30
€ 4,43
€ 1,60
€ 1,60
€ 2,60
€ 1,39

Smeersalades
(014) Filet americain			
(015) Eiersalade				
(016) Pulled pork salade		
(017) Kipsaté salade			
(018) Ham-prei salade			
(019) Bouillonsalade			
(020) Tonijnsalade			
(021) Verse zalmsalade			
(022) Krabsalade			

per 200 gram 		
per 200 gram 		
per 200 gram		
per 200 gram 		
per 200 gram 		
per 200 gram 		
per 200 gram 		
per 200 gram 		
per 200 gram 		

€ 3,65
€ 2,50
€ 3,60
€ 3,20
€ 3,00
€ 3,95
€ 4,25
€ 6,50
€ 4,85

Daan’s worst assortiment
(023) Klippelworst			
(024) Truffelworst			
(025) Old Amsterdam worst		
(026) Fuet				

per stuk 		
per stuk 		
per stuk		
per stuk 		

€ 4,25
€ 4,95
€ 5,50
€ 3,85

Italiaanse vleeswaren
(027) Salami spianata romana		
(028) Prosciutto di Parma		
(029) Coppa di Parma			
(030) Saltufo				
(031) Mini paté en croûte		

per 100 gram 		
per 100 gram 		
per 100 gram 		
per 80 gram 		
per 100 gram 		

€ 3,98
€ 4,98
€ 4,50
€ 5,40
€ 4,60

Broden
(032) Oerbrood wit			
(033) Oerbrood bruin			
(034) Stokbrood wit			
(035) Stokbrood bruin			
(036) Knoflookbrood			
(037) Desembrood			
(038) Focaccia				

per stuk 		
per stuk 		
per stuk 		
per stuk 		
per stuk 		
per stuk 		
per stuk 		

€ 4,75
€ 4,75
€ 1,30
€ 1,30
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

7.

Met Kerst
genieten we
samen….
De

Kerstboom is prachtig versiert, de
tafel is feestelijk gedekt. Want Kerst vieren
we het allerliefste thuis, samen met
vrienden en familie. Of u nu uitgebreid
kookt of dat liever over laat aan onze
chef-kok: met Bij Daan is een feestelijk
kerstdiner gegarandeerd.
Op de volgende pagina’s bieden wij u
volop suggesties aan voor een compleet
kerstmenu. Om zelf een diner samen te
stellen, gezellige gourmets, kerstdesserts
en wij zetten deze kerstklassiekers in de
schijnwerpers.

Geheim
van de chef
Wie kookt er met Kerst?
Dat is het geheim van
onze chef…
Zie volgende bladzijdes…

8.

Dekt u de tafel?

Doen wij de rest
(039) Luxe huzarenschotel A

per stuk (4-6 personen)
€ 39,95
Koude schotel met vlees en fruit
Een luxe huzarenschotel omringd met: gevulde eieren,
ham met asperges, ardennerham met meloen,
gevulde komkommer, divers fruit etc.

(040) Luxe huzarenschotel B

per stuk (4-6 personen)
€ 49,95
Koude schotel met vlees, vis en fruit
Een luxe huzarenschotel omringd met: gevulde eieren,
ham met asperges, ardennerham met meloen,
gevulde komkommer, haring, gerookte zalmfilet,
garnalen, krabsticks, divers fruit, etc.

(041) Carpaccioschaal

per stuk (2-3 personen)
€ 17,50
Rijkelijk opgemaakte schaal met:
Onze eigen rundercarpaccio, pijnboompitjes,
oude kaas, gebakken spekjes, rucola en truffelmayonaise.

Verser dan vers
Onze huzarenschotels
worden zo laat mogelijk
voor u gemaakt.
Optimale versheid is
gegarandeerd.

Lekkers uit de oven
Alles uit eigen keuken

(042) Worstenbroodjes 			
per 4 stuks

€ 6,00

per stuk/300 gr.

€ 5,95

per 2 stuks

€ 5,25

per 2 stuks

€ 6,95

(043) Quiche met rendang			
(044) Pasteitje kippenragout			
(045) Bourgondisch hartig stokbroodje		

9.

Koude voorgerechten

Complete gerechtjes met garnituur

(046) Steak tartaar			

per persoon
€ 4,75
Gemalen kogelbiefstuk van onze eigen runderen.
Leuk gepresenteerd in een boeuf côte! Met Franse zeezout en gemalen peper.

(047) Rundercarpaccio met truffel

per persoon
€ 4,75
Flinter dun gesneden lende/kogelbiefstuk van onze eigen runderen
met diverse soorten sla, pijnboompitjes,
gebakken spekjes, oude kaas en truffelmayonaise.

(048) Vitello tonnato		

per persoon
€ 4,75
Rosé gebraden kalfsbiefstuk met huisgemaakte tonijndressing, tomaatjes en kappertjes.

(049) Gerookte eendenborst met framboos

per persoon
€ 4,75
Dun gesneden eendenborstfilet uit onze eigen rokerij
met zachte frambozenmayonaise, walnoten, radijsje en komkommer.

Genieten...
U en wij samen,
het team voor
de feestmaand

10.

(050) Sashimi van tonijn en zalm

per persoon
Top kwaliteit van rauwe vis, rechtstreeks uit Urk.
Met soja, wakame en wasabi mayonaise.

(051) Gerookte kipsalade

per persoon
Diverse soorten sla met kipfilet uit eigen rokerij, feta,
noten en een zachte knoflook dressing.

€ 6,95

€ 4,25

(052) Kip cocktail piri-piri		

per persoon
€ 4,25
Kipdijfilet van boerderij kip. Sous-vide gegaard
met piri-piri marinade en afgetopt met chimichurry mayonaise.

(053) Koningsham met meloen en balsamico

per persoon
€ 4,25
13 weken gerijpte ham, huisgerookt, van onze eigen varkens
(met goud bekroond). Met galia en cantaloupe meloen en
balsamico siroop.

Warme voorgerechten en soepen

Uit eigen
keuken!
Een compleet kerstdiner,
alles vers bereid
met de beste
ingrediënten!

(044) Pasteitje kippenragout		

per 2 stuks
€ 5,25
Ambachtelijke ragout van boerderij kip met pasteitje van Jos Poel.

(054) Geitenkaas met walnoot en honing

per persoon
€ 5,65
Een buchette chèvre soignon om te verwarmen in de oven.

(043) Quiche rendang			
per stuk
€ 5,95
Bladerdeeg gevuld met een Oosterse stoof van eigen rund.

(055) Bouillon groentesoep		

per liter
€ 6,00
Traditionele kerstsoep op basis van heldere runderbouillon met verse groenten.

(056) Klassieke tomatensoep		
per liter
Onze klassieker met ballen.

€ 6,00

(057) Aardappel truffelsoep		

per liter
€ 6,65
Authentiek recept van aardappelen met een vleugje truffelcrème.

(058) Thom kha kai soep		
per liter
Oosterse bouillon van kip met een vleugje kokos.
Rijk gevuld met kippendijen, groenten en taugé.

€ 6,65

(059) Courgettesoep

per liter
€ 6,00
Rijk gevulde soep van courgette op basis van groentebouillon met een scheutje room (vega).

11.

Wist u dat...
onze verse vis rechtstreeks
uit Urk komt!

Hoofdgerechten vega
(068) Groentequiche

Hoofdgerechten vis
(070) Vispannetje			

850 gram 			
€ 13,95
Verschillende soorten vis in dille saus.

(071) Gamba’s in knoflook

850 gram 			
€ 19,95
Grote gepelde gamba’s in onze bekende knoflooksaus.

(072) Gepocheerde zalm met saffraansaus
4 st. à 120 gram 		
€ 22,50
Uit Noorwegen met een subtiele saus van room
en saffraan.

12.

per stuk			
€ 4,75
Bladerdeeg tartelette gevuld met geroosterde vergeten
groenten.

(069) Gevulde paprika met rijst en groenten
per stuk 			
€ 5,25
Gele rijst risotto met een grove ratatouille.

Uit eigen
slagerij!
Malser
dan
mals

Hoofdgerechten vlees
(060) Daan’s kerststoof runds		

(064) Pasta Alfredo met kalfsstoverij

(061) Rundertong in champignonroomsaus

(065) Stoverij van wild			

850 gram 			
€ 13,50
Botermals rundsvlees van eigen runderen
rijkelijk gevuld met groenten.

850 gram
		
€ 16,95
Langzaam gegaard in de klassieke
champignonroomsaus (favoriet van de kinderen van
Daan en Monique).

850 gram 			
€ 13,50
Fettuccine met een stoverij van kalfsvlees,
truffel en Parmezaanse kaas.

850 gram 			
€ 18,50
Boordevol mals wildvlees, groenten en winterse kruiden.

(066) Hazenpeper		
(062) Sukade in kalfsjus		

850 gram 			
€ 22,75
Zoals hij bedoeld is! Met liefde bereid.

(063) Varkenshaas in truffelchampignonsaus
850 gram 			
€ 15,75
Krokant gebakken!
In een romige saus met een vleugje truffel.

850 gram			
€ 28,75
Gestoofd op klassieke wijze met speklardons en
champignons.

(067) Heel beenhammetje (± 1.2 kg)
per stuk			
€ 18,75
Gemaakt van de dikke lende van het varken
met een dun laagje vet gekarameliseerd
met bruine suiker, whisky en honing.

13.

Bijgerechten
(073) Roseval aardappels		

(078) Witlofrolletjes met ham en kaas

(074) Aardappelgratin			

(079) Rode kool			

(075) Aardappelpuree met truffel

(080) Stoofpeertjes			

(076) Bourgondische rijst		

(081) Winterse bospaddenstoelen pasta

per 700 gram			
per 800 gram			
per 400 gram			
per 500 gram			

€ 5,15
€ 4,95
€ 3,95
€ 3,95

(077) Groenten mix			
per 650 gram			

14.

€ 4,95

per 4 stuks			

per 650 gram			
per 4 stuks			

€ 9,50
€ 4,25
€ 4,50

per 850 gram			
€ 9,50
Fettuccini met gebakken paddenstoelen
en truffelroomsaus.

Gourmet
De bakjes zijn gevuld met 4 stuks per soort, deze wegen ongeveer 150 gram per bakje.
Wij raden aan om minimaal 300 gram per persoon te rekenen. Zo kunt u zelf heerlijk combineren!
Prijs per bakje.

Varken
(081) Hamburger
per bakje
(083) Slavink
per bakje
(084) Varkenssteak
per bakje
(085) Shoarma
per 200 gram
(086) Satéstokje
per bakje
(087) Speklapje
per bakje
(092) Boomstammetje gehakt
per bakje
(093) Varkenshaas
per bakje
(098) Topspies varkenshaas
per bakje

Gevogelte
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50

Vis

€ 4,50

(104) Gamba spies
per bakje
(105) Zalmfilet
per bakje
(106) Zonnevisfilet
per bakje
(107) Vismix
per 200 gram
(108) Zalm pacific spies
per bakje

€ 4,95

Rundvlees
(088) Biefstukje
per bakje
(094) Kogelbiefstuk reepjes
per 200 gram
(095) Pepersteak
per bakje
(096) Kalfsspiesjes
per bakje
(099) Biefstuk van de haas
per bakje
(100) Kalfsoester
per bakje
(101) Entrecôte
per bakje

(089) Kipburger
per bakje
(090) Kipreepjes
per 200 gram
(091) Kipfilet
per bakje
(097) Kalkoen tandoori
per bakje
(102) Alpensteak
per bakje
(103) Ashbraten
per bakje

€ 3,95
€ 4,50

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50
€ 4,95
€ 4,95

€ 4,95
€ 5,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,50

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,95
€ 4,95
€ 4,95

15.

Uw gourmet uitbreiden...
Groenten

Koude sauzen

per 4 personen
€ 9,95
Een 5 vaksschaal gevuld met paprika,
champignons, ui, prei en aardappeltjes.

per flesje van 250ml

€ 2,50

per flesje van 250ml

€ 2,50

per flesje van 250ml

€ 2,50

per flesje van 250ml

€ 2,50

per bakje

€ 2,70

per bakje

€ 2,70

(109) Bakgroenten schaal

Salades

(204) Huzarensalade
600 gram

(201) Pastasalade

€ 5,40
€ 4,75

400 gram

€ 4,40

400 gram

€ 4,50

(203) Fruitsalade

per stuk

(033) Oerbrood bruin

€ 4,75

per stuk

€ 1,30

per stuk

€ 1,30

per stuk

€ 2,60

per stuk

€ 2,60

per stuk

€ 2,60

(035) Stokbrood bruin
(036) Knoflookbrood
(037) Desembrood
(038) Focaccia

16.

€ 4,75

per stuk

(034) Stokbrood wit

(112) Cocktailsaus

(114) Aioli

(115) Kruidenboter

Warme sauzen

(116) Rode portsaus
per 200 gram

€ 3,00

per 200 gram

€ 3,00

per 200 gram

€ 3,00

per 200 gram

€ 3,00

per 200 gram

€ 3,00

(117) Witte wijnsaus

Broodsoorten

(032) Oerbrood wit

(111) Knoflooksaus

(113) Chimichurry mayonaise

400 gram

(202) Festival salade

(110) Truffelmayonaise

(118) Bospaddenstoelentruffelsaus
(119) Peperroomsaus

(120) Champignonroomsaus

Succesrecept
Uitgebreid tafelen en slow cooking, zonder zelf uren in de keuken door
te brengen? Dan kiest u natuurlijk voor een gezellig avondje gourmet,
fondue, steengrill of teppanyaki. Met al die heerlijke soorten vlees,
sausjes en bijgerechten is het meteen een groot feest op tafel.

17.

Zoet en kaas

Kiezen hoeft niet
We hebben de tijd en dus hoeven we niet te kiezen!
Maak het feestelijk kerstdiner compleet met een
kaasplank en/of een zoet dessert.
Voor zo’n mooie afsluiting hebben wij uiteraard
volop lekkers in huis.

(121) Oeps dessert		

per persoon			
€ 6,50
Omgevallen bloempotje gevuld met chocolademousse
en zoete tuinaarde van oreokoekjes.

(122) Monchou met rood fruit		

per persoon			
€ 3,50
Deze klassieker kent u al,
zachte romige mousse met rood fruit en bastogne koek.

(123) Hemelse modder			

per persoon			
€ 3,50
Dessert van fijne chocolademousse met slagroom.

(200) Italiaanse liefde			
per persoon			
€ 3,75
Panna cotta van vanille room gegarneerd
met mango topping.

(124) Luxe kaasplateau			

4 à 6 pers.			
€ 34,95
Bleu d’auvergne, Val-Dieu, Le Petit Doruvael,
Morbier en Manchego. Rijkelijk opgemaakt
met konfijt, noten, chutneys en fruit.

18.

Ambachtelijk vlees
uit eigen slagerij

Varkensvlees		
prijs per 100 gram
(171) Buikspek
(172) Procureur
(173) Pulled pork
(174) Varkenshaas
(175) Varkensfiletrollade
(067) Heel beenhammetje
(177) Varkenshaasje culinair
Varkenshaas met brie en
plaatham in een ovensleetje.

min. 400 gr.
min. 400 gr.
± 500 gr.
min. 300 gr.
± 700 gr.
± 1200 gr.
± 300 gr.

€ 1,19
€ 1,38
€ 1,85
€ 1,95
€ 1,75
€ 1,57
€ 2,10

Kip		
prijs per 100 gram
(180) Boerderijkip heel
(181) Kipfilet
(183) Kipfilet blokjes
(184) Pulled chicken
(176) Kippendijen

± 1000 gr.
± 300 gr.
± 300 gr.
± 500 gr.
± 350 gr.

Kalkoen 		
(167) Gevulde kalkoen
(169) Kalkoen (heel)
(170) Kalkoenrollade

€ 0,79
€ 1,39
€ 1,39
€ 1,68
€ 1,30

prijs per 100 gram

± 4500 gr.
± 5000 gr.
± 700 gr.

€ 1,85
€ 1,25
€ 1,65

Rundvlees		
prijs per 100 gram
(128) Runderhaas/tournedos
(129) Kogelbiefstuk
(130) Diamanthaas
(131) Staartstuk
(132) Bavette
(133) Carpacciorollade
(134) Rib eye
(135) Stoofrollade
(136) Soepvlees pakket
(mergpijp/soepballen)

± 120 gr.
± 150 gr.
± 400 gr.
min. 500 gr.
min. 500 gr.
± 800 gr.
± 350 gr.
min. 750 gr.
± 400 gr.

€ 6,05
€ 3,10
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,95
€ 1,70
€ 1,30

het varkens-, rund- en
kalfsvlees uit eigen stal
komen? Lamsvlees is van Boer
Willem. De boerderijkip is
van van Berkel uit Loon op
Zand

Lamsvlees 		
(164) Lamsrack
(165) Lamsbout met been
(185) Lamsschouder
(186) Lamspoulet

min. 500 gr.
min. 250 gr.
± 150 gr.
min. 500 gr.
± 1000 gr.
min. 500 gr.
min. 400 gr.

€ 3,09
€ 3,45
€ 3,59
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,15
€ 6,95

prijs per 100 gram

± 500 gr.
± 2500 gr.
± 1200 gr.
min. 300 gr.

€ 4,29
€ 1,90
€ 1,70
€ 2,20

Oervlees		
prijs per 100 gram
(125) Côte de boeuf
min. 800 gr.
(126) Entrecôte
min. 400 gr.
(127) Sukade steak (flat iron) min. 400 gr.

€ 2,80
€ 3,05
€ 3,05

Burgers		
prijs per 100 gram
(148) Angus burger
(149) Kipburger
(150) Lamsburger

per 2 st.
per 2 st.
per 2 st.

Wild 		
(152) Hertenrug filet
(153) Herten poulet/stoofvlees
(154) Reerugfilet
(155) Reebiefstuk
(156) Hazenbout
(157) Eendenborstfilet
(158) Tamme konijnenbout

(160) Wokgamba’s
met groene kruiden
(161) Zalmfilet
(162) Tonijnfilet

€ 3.90
€ 3,90
€ 3,90

prijs per 100 gram

± 120 gr.
± 500 gr.
± 400 gr.
± 90 gr.
± 350 gr.
± 300 gr.
± 300 gr.

Vis 		

Kalfsvlees		
prijs per 100 gram
(141) Côte de veau
(142) Kalfsentrecôte
(143) Kalfsoester
(144) Kalfssukade
(145) Kalfsrollade
(146) Italiaanse kalfsroerbak
(147) Kalfshaas

Wist u dat...

€ 6,60
€ 1,85
€ 9,50
€ 3,50
€ 1,85
€ 3,25
€ 1,85

prijs per 100 gram

± 300 gr.

€ 2,32

± 120 gr.
min. 100 gr.

€ 3,25
€ 3,70

19.

Oudjaarsavond of
nieuwjaarsdag
vieren?
Over onze hapjespan:
Een pan gevuld met beenham, fricandeau, pulled pork of chicken, (kip)gyros of (kip)shoarma. Bij de pan zitten
brunchbroodjes en honingmosterd-, knoflook-, of chimichurrysaus.
Een hapjespan is een elektrische schaal die wordt gevuld met een beetje water.
Na het aanzetten is de pan binnen 30 minuten op temperatuur en klaar om te serveren.
Te bestellen vanaf 10 personen, ca € 10,- per persoon

Geef uw kerstbestelling
uiterlijk vrijdag
16 december door.
Aangepaste openingstijden:
Maandag 19-12

8.30 - 18.00 uur

Dinsdag 20-12

8.30 - 18.00 uur

Woensdag 21-12

8.30 - 19.00 uur

Donderdag 22-12

8.30 - 19.00 uur

Vrijdag 23-12

8.30 - 19.00 uur

Zaterdag 24-12

8.00 - 16.00 uur

Zondag, 1ste Kerstdag

10.00 - 14.00 uur

Maandag 2de Kerstdag

10.00 - 12.00 uur

Zaterdag 31-12

U kunt uw kerstbestellijst t/m vrijdag 16 december
inleveren in onze winkel: Woud 1, Berlicum.
Na 16 december kunnen wij helaas geen
bestellingen meer verwerken, met oog op de
voorbereiding tot de Kerst. Uiteraard kunt u wel
terecht in onze winkel waar elke dag keuze is uit een
ruim aanbod en waar we u graag adviseren. In de
dagen voor de Kerst zijn we extra lang geopend.

Let op!

Om drukte te voorkomen kruist u op de kerstbestellijst uw voorkeurstijd aan. Mocht het afhaaltijdstip niet meer beschikbaar zijn, dan laten wij dit
tijdig aan u weten.

Let op!

Kunt u echt niet zelf komen halen? Informeer naar
de mogelijkheden voor bezorgen.

Let op!

De kerstbestellijst is uitsluitend te gebruiken voor
bestellingen voor 24, 25 en 26 december

8.30 - 15.00 uur

Bestellen voor
pakjesavond en
oud & nieuw?
Minimaal 3 werkdagen
vooraf te bestellen

