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TWEEDE APPELPLUKDAG ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Afgelopen zaterdag 19 september hebben we weer vele bezoekers mogen begroeten in onze
boomgaard die zelf hun appels en peren konden plukken.

Aanstaande zaterdag 26 september 2015 kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur weer bij
ons uw eigen appels en peren plukken en er zijn leuke activiteiten zoals






kinderen kunnen een appel schillen met de appelschilmachine
groot springkussen
koffie/thee en vers gebakken appeltaart op ons terras
de slager bakt heerlijke hamburgers van ons pure RijnRund vlees
demonstratie wolvilten door Studio Namenia

Zelf plukken, zelf proeven, dat is het devies!
Dé aanleiding om een kijkje te nemen op het pure Hollandse platteland.
Tip bij nat weer: trek laarzen aan. Kinderen alleen onder begeleiding van een ouder.
Toegang is gratis, maar het meegenomen fruit moet worden afgerekend.
Een foto impressie van de appelplukdag van afgelopen zaterdag is te zien op onze website:
http://degroeneham.nl/landwinkel-de-groene-ham/fotoalbum/

OPENINGSTIJDEN VANAF OKTOBER
Vanaf 1 OKTOBER tot en met 31 mei zijn wij op de DINSDAG GESLOTEN (maandag zijn wij altijd
gesloten).
In het zomerseizoen in de maanden juni / juli / augustus en september zijn wij op de dinsdag
geopend van 09.00-18.00 uur.

NIEUW: KEUKENKRUIDEN
Mooie aanvulling op ons assortiment zijn de keukenkruiden in een leuk klein glazen potje zoals:
bruchetta, curry madras, provencaalse kruiden, kipkruiden zonder zout, vleeskruiden, oregano,
piripirikruiden, paprika zoet, toscaans zeezout, wildkruiden, hacheekruiden en saté marinade
kruiden.

DUBBELBOCK VAN DUITS & LAURET
De houtgerijpte rook dubbelbock van Duits & Lauret is weer bij ons verkrijgbaar!
Dit robuuste Bockbier is hét bier voor de langer wordende avonden. De geroosterde en gerookte
moutsoorten geven dit bier zijn opvallende geur en kleur terwijl de aromatische hopsoorten en
subtiele houttoetsen het bier volheid en diepgang verschaffen.

GA VOOR 'N (H)EERLIJK KERSTPAKKET VAN LANDWINKEL

Heerlijk. Uniek. Puur. En lekker! Dat zijn onze kerstpakketten
Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen! Want wie wil nu niet genieten van
schitterende, ambachtelijke streekproducten en delicatessen, met zorg
geproduceerd door lokale en regionale boeren?
Landwinkel De Groene Ham stelt in overleg met u een kerstpakket op maat samen, speciaal voor
uw relaties. U heeft de keuze uit talloze overheerlijke én eerlijke producten, zoals oa. pure sappen,
vruchtenjam, boerenkaas of chocolade.
En ja: ook de liefde van uw klant gaat door de maag. Daarom heeft Landwinkel De Groene Ham
ook verrukkelijke delicatessen in haar assortiment: scharrelroom, noten, snoepjes... te veel om op
te noemen.
Overtuig uzelf en kom proeven in onze Landwinkel of bel gerust als u meer wilt weten en/of de
mogelijkheden voor uw bedrijf wilt bespreken! (06-21948473). Graag tot ziens!

RECEPT POMPOENSOEP
Ingrediënten:
30g boter
2 grote preien (alleen het witte en lichtgroene deel), gehakt
1 grote ui, gehakt
1 grote aardappel, geschild en in blokjes
275 g in blokjes gesneden pompoen
2-3 wortels, in blokjes
1 appel, geschild, zonder klokhuis en in plakjes.
1 liter (kippen)bouillon
4 eetlepels droge witte wijn (optioneel)
125 ml slagroom
1/4 theelepel gemalen nootmuskaat
zout en versgemalen zwarte peper naar smaak
2 eetlepels fijngehakte verse bieslook
Bereidingswijze:
Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg prei en ui toe en bak dit tot de ui zacht
en glazig wordt, in ongeveer 5 minuten. Voeg aardappel, pompoen, wortels, appel en
kippenbouillon toe. Breng aan de kook, zet dan vuur naar midden-laag. Doe nu de deksel op de
pan en laat 20 minuten sudderen, tot de groenten zacht zijn.
Pureer de soep in de blender of met een staafmixer direct in de pan. Als de soep gepureerd is, doe
deze weer in de pan en roer (de wijn) en room erdoor. Breng op smaak met nootmuskaat, zout en
peper. Laat 5 minuten zachtjes doorkoken.
Schep in kommen en garneer met gehakte bieslook.

OPENINGSTIJDEN vanaf 1 OKTOBER T/M EIND MEI
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

GESLOTEN
GESLOTEN
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 17.00 uur
GESLOTEN

In de maanden juni, juli, augustus en september zijn wij op dinsdag open van 09.00 - 18.00 uur.

Iedere dag verse groenten en vers fruit. Ga voor PUUR, kom gezellig Landwinkelen!

