KERSTBESTELLIJST
KEURSLAGERIJ VERBERNE
WE MAKEN HET NU NOG MAKKELIJKER VOOR U!

KERST AANBIEDINGEN
Lekker voorgerecht

100 gram €1,45

HUISGEMAAKTE KIP- OF KALFSRAGOUT

KALFSOESTER
KING KRAB
SALADE
Altijd makkelijk

GEMARINEERDE
BIEFPUNTJES
- diverse soorten -

GRATIS
4 PASTEITJES

100 gram

Wat een hoofdgerecht

Kerst salade

Bij 500 gram

Bij 3 stuks GRATIS bakje pepersaus

100 gram

Uit eigen keuken

€ 2,
100 gram

60

HAZENPEPER
- Kant en klaar Extra actie

€ 2,

50

HERTENBIEFSTUK

€ 3,
100 gram

10

€ 1,
100 gram

95

€ 3,

65

Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 24 december 2019

GEACHTE KLANT,
en zeker ook van
De decembermaand staat weer voor de deur! Een tijd van gezelligheid
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als
samen lekker eten en drinken met uw familie en vrienden. Voor ons
older bieden wij u ook dit
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opsomming van diverse
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! Betalen doet u gewoon bij
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hieronder omschreven.
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18.00 uur
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gourmet of fondue nodig? Dat kunt u tot en met donde
doorgeven.
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• Onderaan deze flyer staan onze openingstijden in de week voor
, geen probleem! Wij
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staan de hele week voor u klaar.
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• Bestellingen kunnen op 2 momenten opgehaald worden: maand
(om de hoek in de
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kooppunten betalen).
Korianderstraat, daar is een PIN aanwezig, en kunt u met gespaarde
De ophaaldag kunt u aangeven voorop de bestellijst.
n zijn deze in de winkel
• Rauwkosten/fruitsalade zijn niet te bestellen. Ivm versheid hierva
alle dagen volop verkrijgbaar.
en ALLEN per 150 gram. U
• Vleeswaren worden ALLEN per 100 gram verpakt. Salades/sauz
kunt de gewenste aantallen invullen op de bestellijst.
bij? Geen probleem, we
• Uw bestelling wordt verpakt in een doosje. Heeft u uw eigen tas
laden de bestelling dan netjes voor u over.
uit 2 varianten, de luxe
• Gourmetschalen zijn ook dit jaar weer standaard. U kunt kiezen
Dan kunt u een keuze
en?
kinder
de
en exclusief. Wilt u toch iets speciaals, extra’s of voor
extra leuk uit op
eens
nog
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•

uw kerstbestelling? Is er
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben bij het maken van
u klaar om uw vragen
iets niet duidelijk? Of heeft u speciale wensen? We staan graag voor
familie en vrienden een
te beantwoorden. Dan gaan wij ervoor zorgen dat u samen met uw
oet.
overheerlijk kerstdiner op tafel zet! We zien uw bestelling graag tegem

Team Keurslagerij Verberne
OPENINGSTIJDEN ROND KERSTMIS:

Maandag 16 t/m vrijdag 20 december 09.00 – 18.00 uur
Zaterdag 21 december 08.00 – 17.00 uur
Zondag 22 december niet geopend
Maandag 23 december 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag 24 december (ophalen bestelling) 07.00 – 15.00 uur
Dinsdag 24 december (winkel) 07.00 – 17.00 uur

