
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 pure, 
lekkere en eerlijke voeding. Met liefde gemaakt door onze mensen. Dat is KarWij!

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.

Verwen je familie en vrienden tijdens je kerst- of eindejaarsdiner met KarWij producten.
Al onze bereidingen worden, met veel liefde en vakmanschap, zoveel mogelijk gemaakt met 
groentjes, vlees en melk van op onze eigen boederij. 
Ben je op zoek naar een origineel en lekker eindejaarsgeschenk met een sociale toets? 
Ook dan kan je bij ons terecht! Kies voor lekker, lokaal en sociaal! 

waar is dat feestje?

 | afhaling vanaf 14 december |

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



• 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

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

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: 7pk en/of 9pk

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

Meer informatie en bestellen? Bel Jana t. 0492 13 90 84 | bestellingen@dewinning.be

www.dewinning.be

bestellen kan tot en met vrijdag 18 december 

afhaalpunten  hoevewinkel De Winning | St-Ferdinandstraat 1, Lummen
  bakkerij Compani | Dorpsstraat 45, Houthalen-Helchteren

afhaalmomenten  23 dec. van 10 tot 17 uur    ||    24 dec. van 10 tot 15 uur

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

!

2019

bereide gerechten
verse huisbereidingen met 
vlees, groentjes en patatjes 
van op onze eigen boerderij

• videe         € 16 / kg

• stoofvlees                              € 16 / kg

• balletjes in tomatensaus        € 11 / kg

• puree  € 11 / kg        € 4.5 /800 gr.
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