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Geschenkpakketten

Nog aan het nagenieten van de mooie nazomer? Binnenkort breekt
de tijd weer aan om aan kerstpakketten te denken om zo relaties,
kennissen, familie of andere naasten uw waardering te laten blijken.
Wij helpen u daar graag bij en kunnen mooie
pakketten verzorgen. Bijvoorbeeld een Italiaans
kerstpakket met Grana Padano, Gorgonzola en
bijvoorbeeld een lekkere Chianti uit Toscane.
Niet alleen voor kerstpakketten maar ook
voor andere unieke geschenkpakketten kunt u
bij ons terecht. Neem gerust contact met ons
op om de mogelijkheden te bespreken.
Ton en Daniëlle Hardon

VERHUIZING
Eind december gaan wij
verhuizen! We blijven in
Voorthuizen en hebben
een woning gekocht
met een ruime
bedrijfshal waar
de stellingen en koeling van de
“vroegere” SRV man nog in
staan. We kunnen hier straks
goed uit de voeten zodat we u
als klant nog beter van dienst
kunnen zijn.

VELUWSE VLEESPRODUCTEN en SOEPEN
Kent u de Veluwse vleesproducten en soepen al uit ons
TIP
assortiment? Deze topproducten komen van de
ambachtelijke slagerij & worstmakerij Van Rhee, die al jaren Verse rookworst
kunt u het beste
een begrip is op de Veluwe! Wij leveren o.a.:
20 minuten wellen
in water dat net
 balkenbrij
• hoofdkaas
niet kookt. Zo is
 gehaktballetjes
• knakworsten
de rookworst
 verse rookworsten
• zure zult
tegelijk met de
 diverse soepen
aardappelen klaar.
Deze maand zijn de verse rookworsten uit de worstmakerij van Van Rhee in de aanbieding. Nu

2 voor € 4,95

NIEUW
IN ONS
ASSORTIMENT
ZUIDVRUCHTEN

Gedroogde Spaanse
vijgen, zakje 200 gram.
Rijk aan vezels en
vitaminen!

HONING
We hebben al eerder een stukje geschreven over honing en waarom dat zo gezond is.We
hebben nu weer volop heideraathoning en heidehoning en geven u hieronder wat extra
informatie over deze speciale honing.
Heidehoning
Geurige, pittige honing en
volbruin van kleur. Wordt ook
wel “koning onder de honing”
genoemd. Zeer rijk aan
enzymen. Goed voor blaas-,
prostaat- en urinewegen. Bevordert de
spijsvertering. Werkt slijmoplossend.

Heideraathoning
Een heerlijk product dat goed
smaakt op de boterham, en
zeker op de boterham met
kaas. Het is een product waar
geen "menselijke activiteit" bij
komt want de honing zit nog in
de raat.

Enorm gezond dus, helemaal vlak voor de
winter waarin we allemaal vatbaarder zijn
voor verkoudheid en griep. De honing met de
meeste anti-oxidanten en mineralen.

Tijdens het slingeren komt honing namelijk in contact met
zuurstof en daarmee gaat de voedings- en
gezondheidswaarde enigszins achteruit. Dat is met
raathoning niet het geval. Honing dus, zoals de bijen het
bedoeld hebben. En niet te vergeten: Raathoning remt
het proces van artrose!

Volgende bezoek: dinsdag 18 oktober
rond 16:00 uur
dinsdag 1, 15 & 29 november

