
• feestpakket    € 11,25          
 [ 15 hapjes, 3 van elke soort ]

kaashapje | hapje met ham | 
worstenbroodje | pizza hesp | 
pizza veggie

• feestpakket veggie      € 11,25  
 [ 15 hapjes, 5 van elke soort ]

kaashapje | groenteballetjes |
pizza veggie

aperitiefhapjes
bereid in onze eigen bakkerij

KarWij is een merk van De Winning, een sociaal-inclusieve onderneming waar mensen 
die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt toch kansen krijgen. Wij helpen 
hen groeien, net als de groenten, fruit en dieren in onze bioboerderij. De oogst 
verkopen we rechtstreeks aan de klant in onze hoevewinkel, of verwerken we tot 
lekkere gerechten die we serveren in onze horecazaken. Een korte keten van puur, 
lekker en eerlijke voeding. Met liefde gemaakt door onze mensen. Dat is KarWij!

GESCHENK-
PAKKETTEN        
keuze uit allerlei (h)eerlijke 
producten 
KarWij | confituur | ruime keuze 
infusies (thee) | ruime keuze koekjes
|PK-haverbier | advokaat | granola

lokaal | honing | bio-appelsap | 
dressing | mosterd | kruidenmix 
sauzen | ...

wereldwinkel | snoepjes | chips | 
chocolade | nootjes | salsa en 
broodstokjes | ...

geschenkpakketten zijn naar 
eigen budget en goesting in te 
vullen

PK-haverbier 
7pk blond en 9pk donker 
Dit sociaal initiatief geeft 
kansen aan mens en paard.
• Bière Belge box
[1 x 75 cl]  € 7

• Bière Belge box dubbel
[2 x 75 cl]    € 13

• geschenkbox
[4 x 33 cl + glas]           € 14

Invulling van de boxen kan je zelf 
kiezen uit 7pk en/of 9pk

Een ander voorstel? Dat kan!
www.pkbier.be | info@pkbier.be

Wil je jouw medewerkers of klanten verrassen met een leuk, origineel, lekker eindejaarsge-
schenk met een sociale toets? Ben je op zoek naar iemand die je catering kan verzorgen 
tijdens je nieuwjaarsreceptie? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

waar is dat feestje?



mikkeman
zoete broodjes volgens een 
geheim recept  (250 gr.) 
mikkeman rozijnen € 3,4 /stuk
mikkeman suiker € 3,4 /stuk

Kerstbiscuit
recept van de kerstvrouw
keuze uit 4 smaken:
• vanille crème au beurre
• chocolade crème au beurre
• mokka crème au beurre
• slagroom met vers fruit

biscuit zonder koekjesbodem 
[6 personen]  € 21

biscuit met koekjesbodem
[6 personen]  € 23

kerststronk
hoeve-ijs van eigen biomelk
• vanille
• vanille-chocolade
• vanille-mokka

ijsstronk  [8 personen]    € 20

ijsstronk  [16 personen]     € 30 

kerstkoekjes
onze elfjes bakken elke dag 
honderden lekkere koekjes
havermout € 4 / zakje
amandel € 4 / zakje
kokos  € 4 / zakje
noten & rozijnen € 5 / zakje
                             verpakt per 250 gr.

Stijn Pollaris | t. 0476 795 830 | bestellingen@dewinning.be

www.dewinning.be

Meer weten? Contacteer Stijn voor een voorstel op maat van jouw bedrijf.

bestellen kan tot en met vrijdag 18 december!
Door je bestelling te plaatsen bij De Winning - een sociaal inclusieve onderneming - geef je mensen 
extra kansen. We laten immers niet alleen onze groenten, ons fruit en onze dieren groeien, maar 
ook mensen met hun bijzondere talenten. Geniet van onze gerechten én van de wetenschap dat je 
met elke hap bijdraagt aan meer kansen voor meer mensen. Dat smaakt altijd naar meer. 


