
KarWij is een merk van de smaakmakers 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! | www.dewinning.be | 

korte keten 
sociaal
(h)eerlijk

Het beste eindejaarsgeschenk voor je medewerkers en klanten? 
Dat is de gulle geschenkbox van KarWij! De Smaakmakers van 
De Winning vullen ze met de lekkerste KarWij-producten en 
verrassende specialiteiten van andere streekproducenten. Een 
ambachtelijke en duurzame verwennerij met een sociaal verhaal!



PK’s haverbierbox € 13,95
2x 7PK blond haverbier (33 cl), 2x 9PK 
donker haverbier (33 cl), 1x PK bierglas

Karwij box  € 28
KarWij honing | KarWij koekjes | diverse 
soorten infuus theebuideltjes | KarWij 
confituur | KarWij appelsap | KarWij stroop

local & fair trade box € 22
KarWij koekjes |  KarWij confituur | KarWij 
appelsap | Chocolate Salt Caramel | Bite to 
Fight Chocolate | Fairtrade Yuca chips | 
Fairtrade notenmengeling  zout 

Karwij BIG box  € 54
KarWij honing | KarWij koekjes | diverse 
soorten infuus theebuideltjes | KarWij 
confituur | KarWij appelsap | KarWij stroop | 
KarWij advocaat | KarWij granola | 7PK 
blond haverbier (33 cl) | 9PK donker 
haverbier (33 cl)

Stijn Pollaris | t. 0476 795 830 | bestellingen@dewinning.be
Wil je graag zelf een box samenstellen of meer info? Contacteer Stijn voor een voorstel op maat.

belgische wijnen
Cuvelier BizBar | wit  € 18
Hoenshof Chardonnay Barique | wit € 19,9
Hoenshof Cabernet Barique | rood € 19,9
Hoenshof Rosé ‘21 | rosé  € 10,5
wijntubes van Helshoven | 10 cl   
 | Cherrymoon € 3
 | Ice-ice-baby € 3
 | Mademoiselle From Hell € 3
 | Gin ice-wine   € 3,9 

belgische mousserende wijnen
Cuvelier CuBiz   € 20

Vul eventueel aan met onze huisgemaakte KarWij 
producten, lokale en/of Fairtrade producten.

in elke box: een gratis koffie 
in één van onze horecazaken

extra korting vanaf 20 stuks


