
De merknaam KarWij is de verzamelnaam voor alle diensten en producten van De Winning die met voeding te 
maken hebben. KarWij heeft een eigen ecosysteem van boerderij, bio-tuin, bakkerij en hoevewinkel, maar ook 
van drie bistro’s, een eetkafee, een bakkerij en koffiehuis waar je 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.

de winning
e e t k a f e e  &  h o e v e w i n k e l

BBQ
(h)eerlijk vlees van eigen biovee

kijk jij al uit naar een gezellige barbeque?
bestel dan tijdig je (h)eerlijk bbq pakket

kijk jij al uit naar een gezellige barbecue?
bestel dan tijdig je (h)eerlijk bbq party pakket!

nieuw!

barbecue party pakket



juni  | bestellen voor 3 juni | 
| levering of aaling op 22 of 23 juni |  

juli  | bestellen voor 8 juli | 
| levering of aaling op 27 of 28 juli |

bestellen?
bestellingen@dewinning.be

t. 0492 13 90 84

afhaaladressen
hoevewinkel De Winning | Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen

ComPani | Dorpsstraat 45, 3530 Houthalen

barbecue party pakket

3 + 1 gratis
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 | € 5,6
clip 9pk | € 6,4 

BBQ pakket ±5kg € 16,00/kg

côte a l’os (1 kg) ± 1 kg 
souvlaki (± 20 stuks) ± 1 kg
rundssaté (± 8 stuks) ± 1 kg
chipolata (±  8 stuks) ± 1 kg
BBQ worst (± 8 stuks) ± 1 kg

~ bestellen enkel  voor juni en juli ~
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 telefoon-
nummer door te geven bij je bestelling.


