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BBQ
barbecue party pakket
(h)eerlijk vlees van eigen biovee

kijk jij al uit naar een gezellige barbeque?
barbecue?
bestel
tijdig
je (h)eerlijk
pakket
bestel
dandan
tijdig
je (h)eerlijk
bbqbbq
party
pakket!
De Winning smaakmakers bereiden de (h)eerlijkste KarWij gerechten

KORTE KETEN | sociaal | home made | (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!
www.dewinning.be |

3 + 1 gratis
barbecue party pakket

BBQ pakket

€ 19,00/kg
keuze uit een pakket van ± 3 kg of ± 5 kg

drumstick
gemarineerde biefstuk
rundssaté
chipolata
BBQ worst

TIP | bestel samen met het BBQ
party pakket een clip (4x 33 cl)
7pk blond of 9pk donker
haverbier ten voordele van
het werkend trekpaard en haar
ambacht en krijg er eentje van
de voermannen gratis! Schol!
clip 7PK | € 5,9
clip 9PK | € 6,7

~ bestellen enkel voor juni, juli en augustus ~

juni | bestellen voor 22 juni |

| levering of aaling op 28 of 29 juni |

juli | bestellen voor 13 juli |

| levering of aaling op 19 of 20 juli |

augustus | bestellen voor 24 augustus |

| levering of aaling op 30 of 31 augustus |

Je kan je BBQ pakket aalen in onze
hoevewinkel in Lummen of bij ComPani in
Houthalen. De aaaldag wordt bij
bestelling doorgegeven. Thuislevering is
ook mogelijk. De prijs voor levering is 5
euro binnen een straal van 20 km vanaf
De Winning in Lummen, 15 euro indien
verder dan 20 km van De Winning in
Lummen. Indien je voor thuislevering kiest,
gelieve dan zeker ook je adres en telefoonnummer door te geven bij je bestelling.

bestellen?

bestellingen@dewinning.be
t. 0492 13 90 84
afhaaladressen
hoevewinkel De Winning | Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
ComPani | Dorpsstraat 45, 3530 Houthalen

