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KERST EN RELATIEPAKKETTEN BIJ ONZE LANDWINKEL
Wij hebben in onze landwinkel weer een keur van pakketten staan met (h)eerlijke streekproducten.
Leuk voor uw personeel, relatie of misschien om zomaar aan iemand cadeau te doen. Staat uw
pakket er niet bij dan kunnen we dit ook volgens uw wensen samenstellen.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot
17.00 uur. Wilt u buiten openingstijden langskomen maak dan een afspraak op telefoonnummer
06-2194 8473.

OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
EXTRA OPEN OP DINSDAG 22 DECEMBER
In de week voor kerst zijn wij dinsdag 22 december extra geopend van 09.00 - 18.00 uur.
Woensdag 23 december zijn wij open van 09.00 - 18.00 uur.
Donderdag 24 december zijn wij geopend vanaf 09.00 uur en sluiten wij om 16.00 uur.
Wij zijn van vrijdag 25 december 2015 t/m dinsdag 5 januari 2016 gesloten. Dit zijn de weken
van kerst en met oud & nieuw. Woensdag 6 januari 2016 begroeten wij u weer graag.

5 DECEMBER LEKKERNIJEN
O kom er eens kijken... Heerlijke chocolade pepernoten, gevulde chocolademuizen, fruit van
marsepein, ouwe taaie, banketstaaf en veel meer lekkers. Allemaal ambachtelijk en van de beste
kwaliteit. Proef 't verschil PIET, er is hier genoeg lekkers te koop!

BESTEL TIJDIG UW RUNDVLEES VOOR DE FEESTDAGEN
Speciaal voor Sinterklaasavond en de feestdagen kunt u de volgende RijnRund® producten bij ons
bestellen:
RijnRund® carpaccio
RijnRund® rosbief (op elk gewenst gewicht)
Fijngekruide RijnRund® rollade (op elk gewenst gewicht)
Fluisterzachte RijnRund® ossehaastournedos
RijnRund® gourmetschotel

€ 4,25 p.p.
€ 22,50 p/kg
€ 20,50 p/kg
€ 55,95 p/kg
€ 4,75 p.p.

U kunt uw bestelling voor Sinterklaas t/m woensdag 2 december doorgeven
per mail naar info@degroeneham.nl. Vermeld hierbij uw naam en
telefoonnummer. Uw bestelling voor de feestdagen kunt u t/m zaterdag
19 december per mail doorgeven.
Uw bestelling voor 5 december, Sinterklaas, kunt u zaterdag 5 december
vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur afhalen in onze winkel.
Uw bestelling voor de kerst kunt u donderdag 24 december vanaf 09.00 uur
tot 16.00 uur afhalen in onze winkel.

MOOI PRODUCT
Stenen kruikje biologische Griekse olijfolie van Epirus Garden
Verkrijgbaar in mat zwart en wit. Een mooi chique cadeau voor een
relatiegeschenk of voor in een kerstpakket of voor zomaar iemand te
verrassen. Deze kruikjes zijn ook navulbaar in onze Landwinkel.
Op bestelling ook te leveren met balsamico.

LET OP :
Dinsdag 22 december zijn wij extra geopend van 09.00 - 18.00 uur.

RECEPT VOOR HEERLIJKE SAUS BIJ WILD
AMBROSIA HONING VLlERBESSENWIJN
De maand december staat de honing vlierbessenwijn in de spotlights. Deze heerlijke
wijn met puur vlierbessensap is lekker om zo te drinken en kan ook dienen als basis
voor sausen. Zie hieronder een recept voor een geweldige saus voor bij wild, zoals
eend of gans.

HONING VLIERBESSENSAUS, een heerlijke saus bij wild
Ingrediënten:
750 ml rode Ambrosia Honing vlierbessenwijn
1 citroen | 25 g vlierbessen | 3 kruidnagels | stukje foelie | 1 laurierblad | stukje pijpkaneel
circa 3 eetlepels honing
Bereiding:
Schil met de dunschiller 2 reepjes schil van de gewassen citroen en pers het sap van de vrucht uit.
Zet de honing vlierbessenwijn, de vlierbessen, het citroensap, de met kruidnagel bestoken
citroenschillen, de foelie, de laurier en de kaneel. Laat het geheel aan de kook komen en kook
het zachtjes met het deksel op de pan circa 10 minuten tot de vruchten gaar zijn. Laat het
geheel in de pan wat afkoelen. Verwijder dan de schilletjes, de foelie, de laurier en de pijpkaneel.
Roer de vruchten stuk en breng de saus op smaak met honing en laat het inkoken. Gebruik deze
saus bijvoorbeeld over een heerlijke carpaccio van gerookte eend- of ganzenborst.

CADEAU-TASJES VAN LANDWINKEL DE GROENE HAM
Een cadeautasje vol lekkers. Leuk om te geven en nog lekkerder om
te krijgen. Met een mooie kaartje eraan:
'Een puur presentje' | 'Een boeren kadootje' | 'Zomaar' |
'Tasje vol puur' | 'Prettige feestdagen'.
Een groot gebaar voor een klein prijsje! Natuurlijk van Landwinkel.

ZONNEKERSENWIJN
Een milde en vol smakende wijn, gemaakt van de Zeeuwse Zonnekers.
De Zeeuwse Zonnekers is afkomstig van fruitbedrijf en Landwinkel
Elenbaas uit Arnemuiden. Proef de kracht van de zon in deze smaakvolle,
ambachtelijke kwaliteitswijn en geniet van de smaak van de fruitigste
kersen die alleen in enkele geselecteerde Zeeuwse boomgaarden kan
worden geteeld.

Dit is een kersenwijn met een bijzondere, volle port smaak. Ook lekker bij een
blokje boerenkaas! Heerlijk als aperitief of als digestief.

NEEMT U OOK ZELF UW BOODSCHAPPENTAS MEE...?
Helpt u ook mee om de gratis plastic tasjes terug te dringen? Dit is beter voor het milieu.

Daarom vragen wij u om zelf uw boodschappentas mee te nemen wanneer u bij ons
boodschappen komt doen.
Een beter milieu begint bij jezelf...

RECEPTENBOEK VAN SMAAKGEHEIMEN
Wilt u ook koken als een chef-kok? Dat kan met dit mooie receptenboek
van Smaakgeheimen. Voor kleine gerechten, proeverijen en hapjes voor
feestjes, bijvoorbeeld als er visite komt of gewoon als voorgerecht.
Het zijn geen ingewikkelde recepten maar snelle en creatieve combinaties
die je in twintig minuten op tafel zet.
De producten van Smaakgeheimen zijn van natuurlijke en glutenvrije
ingrediënten zoals de dressings, sauzen, kruiden, tapenades, dips en
andere smaakmakers voor de thuiskok. Door de Smaakgeheimen te
verwerken in eenvoudige gerechten kunt u zelf net zo lekker koken als
een chef-kok.
Ook leuk om iemand cadeau te geven of voor in een kerstpakket!

OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
EXTRA OPEN OP DINSDAG 22 DECEMBER
In de week voor kerst zijn wij dinsdag 22 december extra geopend van 09.00 - 18.00 uur.
Woensdag 23 december zijn wij open van 09.00 - 18.00 uur.
Donderdag 24 december zijn wij geopend vanaf 09.00 uur en sluiten wij om 16.00 uur.
Wij zijn van vrijdag 25 december 2015 t/m dinsdag 5 januari 2016 gesloten. Dit zijn de weken
van kerst en met oud & nieuw. Woensdag 6 januari 2016 begroeten wij u weer graag.

Kom gezellig Landwinkelen op het platteland en proef 't verschil !

www.degroeneham.nl

