
de winning
-  h o e v e w i n k e l  -

Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen

t. 013 307 877

Het belang van korte keten en lokaal kopen was nog nooit zo duidelijk als in deze corona tijden. 
Heerlijke producten, recht van het veld op je bord. Onze bioboerderij, onze biotuin en onze 
ambachtelijk bakkerij hebben de laatste weken op meer dan volle toeren gedraaid. Zaadjes 
worden immers plantjes, kalfjes worden groot, koeien moeten gemolken worden, dagelijks 
brood moet er zijn  …

Al deze verse producten worden in onze keuken omgetoverd naar o.a. spaghettisaus, videe, 
heerlijk stoofvlees, ijs .... en via onze hoevewinkel en bistro’s tot op je bord gebracht onder de 
vorm van (h)eerlijke KarWij-gerechten. Corona gooide echter roet in het eten en onze bistro’s 
moesten toe. Hierdoor dreigt de stock van onze productiekeuken te komen vervallen. 

Bij De Winning blijven we echter niet bij de pakken zitten en maken we van de nood een deugd. 
Om er voor te zorgen dat jij thuis kan genieten doen wij een heuse stockverkoop in onze 
hoevewinkel op woensdag en vrijdag, van 12 tot 18 uur. 

Kom dus zeker een keer langs, maak kennis met lekkers van De Winning en steun 
hiermee onze werking en de lokale economie!

#korteketen #kooplokaal #winkelhieren #boerentrots

heropening hoevewinkel 
elke woensdag en vrijdag van 12 tot 18 uur

PROMOTIEDAGEN - OP IS OP



prijs  

vanille          € 6,00     € 11,00   € 22,00

mokka                    € 7,00     € 12,00  € 24,00

tropical          € 12,00    €-          € 38,00

chocolade
stracciatella 
aardbeien 
speculaas
praliné 
banaan 

hoeve-ijs
bereid met biomelk van eigen koeien

broden 500 g 900 g

grijs - € 2,50

spelt - € 3.45

meergranen - € 3,05

zwarte woud € 2,63 € 3,60

kramiek - € 3,95

noten-rozijnen € 2,86 € 3,95

hartig gebak
quiche | 20 cm | € 8,00
lorraine of vegetarisch

worstenbroodje | 15 cm | € 2,00

wafels en koekjes
vanillewafel | 5 st. | € 3,15

kokos  250 g  € 4,00

granola € 5,75

zoet gebak
croissant € 1,40

chocoladekoek € 1,40

frangipane € 1,75

tartelette kriek € 1,50

taart
peren - frangipane | 20 cm | € 8,50

bakkerij

vanille    8             22     67
mokka    6             4     23
chocolade    8             3     52
stracciatella   10             7     23
aardbeien    5             -     37
speculaas    1              -     8
banaan    -              -     19            
praliné    3             -            4
tropical (suikervrij)    4             -     3             

1 l 2,5l 5l
stuks beschikbaar 

1 l 2,5l 5l

op bestellingkip
Onze Mechelse Koekoeks worden op 
biologische wijze grootgebracht. In combina-
tie met het plantaardige voeder en de tijd 
die ze krijgen om te groeien, krijg je sappiger 
en smaakvoller vlees.

kip in haar geheel € 8,20/kg
diepgevroren


