eindejaarsmenu
&metgeschenkboxen
lokale en sociale lekkernijen

Het wordt een (h)eerlijk eindejaar!
Het wordt een eindejaar om van te smullen! De Smaakmakers van De
Winning bereiden voor jou met veel liefde de lekkerste eindejaarsgerechten. Van de (h)eerlijkste hapjes tot het zoetste dessert. Stel
zelf je feestmenu samen, en vergeet er geen Belgisch wijntje of ons
eigen PK-bier bij te schenken.
Ben je op zoek naar een leuk eindejaarsgeschenk?
Dan is de gulle geschenkbox van Karwij alvast een cadeautip!

korte keten

sociaal
(h)eerlijk

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!
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gerechten
en stel zelf
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gerechten
karwij
gerechten

gourmet
gourmet

Aperitiefhapjes
Aperitiefhapjes

diepgevroren
gourmet pakketten
diepgevroren
gourmet pakketten

15 hapjes,
5 van
elke soort: kaashapje,
15 hapjes, 5 van
elke soort:
kaashapje,
groenteballetjes,
groenteballetjes,
pizza veggie pizza veggie

trio van lamspakket
trio van lamspakket
€ 10 / p.p. € 10 / p.p.
pakket van
350 g :
pakket van ongeveer
350ongeveer
g:
merguez,1x2xlamsburger
souvlaki, 1x lamsburger
2x merguez, 2x souvlaki,

€ 11,5
gemengd pakket
feestpakketfeestpakket
€ 11,5
gemengd pakket
€ 10 / p.p. € 10 / p.p.
15 hapjes,
3 van
elke soort:hapje
kaashapje,
hapje met ham, 7 stukken vlees
7 stukken
vlees van
50 gram per stuk:
15 hapjes, 3 van
elke soort:
kaashapje,
met ham,
van ongeveer
50 ongeveer
gram per stuk:
worstenbroodje,
pizzaveggie
hesp, pizza veggie
rundshamburger,
worstenbroodje,
pizza hesp, pizza
rundshamburger,
varkenslapje, varkenslapje,
gemarineerd gemarineerd
spek, biefstuk,spek, biefstu
gemarineerde
biefstuk,
souvlaki,
chipolata
gemarineerde
biefstuk,
souvlaki,
chipolata
veggie
€ 11,5
feestpakketfeestpakket
veggie
€ 11,5

voorgerecht
voorgerecht
pompoensoep
pompoensoep

€ 4,5 / 1 l € 4,5 / 1 l

hoofdgerechten
hoofdgerechten

videe || incl. koekje |
videe | incl. koekje
wildstoofpotje
wildstoofpotje
vegetarischvegetarisch
stoofpotje stoofpotje

desserts
desserts

€ 7 / 350 g € 7 / 350 g
€ 7 / 350 g € 7 / 350 gbiscuit biscuit
€ 23
€ 23
€ 7 / 350 g € 7 / 350 gvoor 6 personen,
voorkeuze
6 personen,
keuze uit 3 smaken:
uit 3 smaken:
crème
au beurre,
crème au beurre
vanille crème vanille
au beurre,
mokka
crèmemokka
au beurre
portie=per
= 350 g
portie per persoon
350persoon
g
of slagroom
of slagroom met
vers fruitmet vers fruit

bijgerechten
bijgerechten

€ 20
gratin dauphinois
gratin dauphinois
€ 3 / 250 g € 3 / 250 gijsstronkijsstronk
voor
6
personen,
keuze
uit
2
smaken:
voor
6
personen,
keuze
uit
2
smaken:
pompoengratin
€
3
/
250
g
pompoengratin
€ 3 / 250 g
vanille-chocolade
of vanille-mokka
of vanille-mokka
peren| op
siroop
| 6| halve peren
peren op siroop
6 halve
peren
€ 5 /| pot € 5 / pot vanille-chocolade
portie=per
persoon
= 250 g
portie per persoon
250
g

en met 18 december
bestellen bestellen
kan tot enkan
mettot
18 december
info: zie achterzijde
meer info:meer
zie achterzijde

€ 20

IGLO's vanilleIGLO's vanille

€ 3.5 / stuk € 3.5 / stuk

chocomousse
chocomousse

€ 2 / stuk € 2 / stuk

rijstpap rijstpap

€ 2 / stuk € 2 / stuk

geschenkboxen
geschenkboxen

bierbox
bierbox

PK’s haverbierbox € 12,5
PK’s haverbierbox
7PK blond
(33 cl),
2x 7PK blond2xhaverbier
(33haverbier
cl),
2x haverbier
9PK donker
(33 cl),
2x 9PK donker
(33haverbier
cl),
1x PK bierglas
1x PK bierglas

(h)eerlijke
(h)eerlijke
box box

€ 12,5

€ 24,5
Karwij boxKarwij box
€ 24,5
honing
| KarWij
koekjes
| diverse
KarWij honingKarWij
| KarWij
koekjes
| diverse
soorten
infuussoorten infuus
| KarWij
confituur
| KarWij
appelsap | KarWij
theebuideltjestheebuideltjes
| KarWij confituur
| KarWij
appelsap
| KarWij
siroop
siroop

bierbox
& snack box
€ 29,5
bier & snack
€ 29,5
local
& fair
local & fair
trade
boxtrade box€ 29,5 € 29,5
7PK blond
(75 cl), haverbier
9PK donker
(75 cl),
7PK blond haverbier
(75haverbier
cl), 9PK donker
(75haverbier
cl),
koekjes
| KarWij
confituurSalt
| Chocolate
KarWij koekjesKarWij
| KarWij
confituur
| Chocolate
Caramel |Salt Caramel |
notenmengeling
vanBoomgaard,
Den Diepen Boomgaard,
notenmengeling
van Den Diepen
Bite to Fight
Chocolate
| fairtrade
YucaDiepen
chips | Den Diepen
Bite to Fight Chocolate
| fairtrade
Yuca
chips | Den
fairtrade Yucafairtrade
chips Yuca chips
Boomgaard|kruidenzout
Den Diepen Boomgaard
Boomgaard kruidenzout
Den Diepen |Boomgaard
notenmengeling
notenmengeling

€ 49,5
Karwij BIGKarwij
box BIG box
€ 49,5
honing
| KarWij
koekjes
| diverse
KarWij honingKarWij
| KarWij
koekjes
| diverse
soorten
infuussoorten infuus
| KarWij
confituur
| KarWij
appelsap | KarWij
theebuideltjestheebuideltjes
| KarWij confituur
| KarWij
appelsap
| KarWij
tubebox
& snack box
€ 22
tube & snack
€ 22
| KarWij
advocaat
| KarWij
siroop | KarWijsiroop
advocaat
| KarWij
granola
| 7PKgranola
blond | 7PK blond
3x Belgischevan
wijntubes
van Cherrymoon,
Helshoven: Cherrymoon,
Gin
3x Belgische wijntubes
Helshoven:
Gin
(33 cl) |haverbier
9PK donker
(33 cl)
haverbier (33haverbier
cl) | 9PK donker
(33haverbier
cl)
ice-wine en notenmengeling
Ice-ice-baby, notenmengeling
van Den Diepen
ice-wine en Ice-ice-baby,
van Den Diepen
Boomgaard,
Boomgaard, fairtrade
Yucafairtrade
chips Yuca chips

wijnbox
wijnbox

belgisch
€ 22,5
belgisch rosé
box rosé box
€ 22,5
rosé wijn:Barique
Hoenshof
Barique Chardonnay
Belgische roséBelgische
wijn: Hoenshof
Chardonnay
rosé, notenmengeling
vanBoomgaard,
Den Diepen Boomgaard,
rosé, notenmengeling
van Den Diepen
fairtrade Yucafairtrade
chips Yuca chips

belgisch
€ 32
belgisch wit
box wit box
€ 32
Belgische
witte wijn:Barique
Hoenshof Barique
Belgische witte
wijn: Hoenshof
blancBisBar,
of Cuvelier
BisBar, notenmengeling
ChardonnayChardonnay
blanc of Cuvelier
notenmengeling
vanBoomgaard,
Den Diepen fairtrade
Boomgaard,
van Den Diepen
Yucafairtrade
chips Yuca chips

belgisch
€ 32
belgisch rood
box rood box € 32
rode wijn:Barique
Hoenshof
Barique
Cabernet rouge,
Belgische rodeBelgische
wijn: Hoenshof
Cabernet
rouge,
notenmengeling
vanBoomgaard,
Den Diepenfairtrade
Boomgaard,
notenmengeling
van Den Diepen
Yucafairtrade Yuca
chips
chips

€ 29,5
apero boxapero box
€ 29,5
Belgische mousserende
Cuvelier
Belgische mousserende
wijn: Cuvelierwijn:
CuBiz
of CuBiz of
Clos Les
Ramiers
Perlesnotenmengeling
De Gades, notenmengeling
van
Clos Les Ramiers
Perles
De Gades,
van
Den Diepen fairtrade
Boomgaard,
Den Diepen Boomgaard,
Yucafairtrade
chips Yuca chips

box zelf
samenwinkel
in onze winkel
stel je boxstel
zelfjesamen
in onze
extravanaf
korting
vanaf 20 stuks
extra korting
20 stuks
in een
elkegratis
box: een
gratis
koffie
één horecazaken
van onze horecazaken
in elke box:
koffie
in één
vaninonze

DRANKEN
belgische wijnen

Hoenshof Chardonnay Barique blanc
Hoenshof Chardonnay Barique rosé
Hoenshof Cabernet Barique rouge
Cuvelier BizBar wit

belgische mousserende wijnen
Cuvelier CuBiz
Clos Les Ramiers Perles De Gades

€ 19,9
€ 10,5
€ 19,5
€ 18
€ 20
€ 18

karwij huisbier

haverbier met een goed doel 33 cl
75 cl
7PK blond en bitter
€ 1,95 € 5,95
9PK donker en zoet
€ 2,20 € 7,30
ACTIE: 1x 7PK 75 cl kopen + 1x 7PK 75 cl GRATIS*
*zolang de voorraad strekt

karwij kruideninfusies
€ 6 / 50 g
verpakt door onze smaakmakers i.s.m. Bee@DenHof
keuze uit: karwij infusie, kamille infusie, rozenbottel infusie,
winter infusie, groene thee, zwarte thee

eindejaarsmenu & geschenkboxen
Meer informatie en bestellen? Stijn helpt jou graag verder!
Stijn Pollaris | t. 0476 795 830 | bestellingen@dewinning.be

eindejaarsmenu
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

www.dewinning.be |

