De lekker eten winkel

U weet het, het lekkere genieten
begint bij... Verscentrum Staphorst
Ebb. Wubbenlaan 5
Staphorst

Echte groenteman
Hilko jonkman

Keurslager
bergerslag

Voordelig, gezond genieten!

Bij ons aan het juiste adres!

Eens wat anders....

Conference peren

2 kilo

€2,99

Om mee te nemen naar het werk of naar
school. Een lekkere gezonde snack! Zachtzoet
van smaak!
Uit onze hutspotten-hoek

Versgesneden
Spaanse hutspot

500 gram

€1,79
2 kilo

Navelsinaasappelen €2,99
Ze zijn er weer vol op! Heerlijk van smaak en
natuurlijk vol sap. In allerlei verschillende
maten, voor ieder wat wils!
Vers gesneden salades!

Witlofsalade
Voor ieder wat wils...

Keurslager Special

100 gram

Puur genieten!

Magere
Varkenslapjes
Vleeswarentopper

Gegrilde
Boterhamworst

Kilo

€6,98
150 gram

€1,95

Net een beetje anders, gewoon lekker! Probeer
het deze week op uw boterham.

O.a. kastanje-champignons, oesterzwammen,
portabella, shiitake, cantharellen, beukenzwam
en natuurljk de vertrouwde gewone champignons
De aanbiedingen van de Echte Groenteman zijn geldig van
maandag 4 november t/m zaterdag 10 november 2019

Hilko Jonkman,
de echte groenteman
Telefoon: 0522-464158
Email: info@hilkojonkman.nl

Echte Bakker Bergerslag

Oh, kom maar eens kijken...
De afgelopen weken zijn onze bakkers druk bezig
geweest met chocolade. Van chocolade bonbons tot
aan chocoladeblokken! Puur genieten! Ook de
chocolaletters van de sint komen alweer voorbij!
Wilt u er ook eentje? Bestel ze dan wel op tijd!
Deze week kunt u alvast in de stemming komen
met onze Staphorster chocolade-specialiteit!

Deze week:

Heerlijke
Staphorster
chocolade-kogels
Met verschillende vullingen

Keurslager Culinair

Overheerlijke
stamppot-trio

Per stuk

€5,98

100 gram

€2,98

De aanbiedingen van de Echte Bakker zijn geldig van
donderdag 7 november t/m zaterdag 10 november 2019

Met 3 soorten stamppot en 3 soorten vlees!
De aanbiedingen van de Keurslager zijn geldig van
donderdag 7 november t/m zaterdag 10 november 2019

Bergerslag, keurslager
Telefoon: 0522-462328
Email: info@bergerslag.nl

Gesloten i.v.m.
Dankdag
Donderdag 7 november

Varkensschnitzel met
Mexicaanse aardappelschotel

Spaghetti bolognese

Zaterdag 10 november

Kipfilet saté of
babi pangang met nasi
of gebakken krieltjes
Maandag 11 november

Rundergehakt, kaasblokjes, uitjes en ???

Salade van
de week!

Herfst, paddestoelen! Ze zijn er weer volop!

Donderdag staan wij weer
voor u klaar!

€2,10

Herfstrolletje

Woensdag 6 november

Vrijdag 8 november

Woensdag 6 november
zijn wij de gehele dag gesloten
i.v.m. dankdag!

Het allerlekkerste varkensstoofvlees!

Groene kool, uien en prei

Over Spanje gesproken...

uw echte bakker
bergerslag

Afhaalmenu's

Bergerslag, echte bakker
Telefoon: 0522-462047
Email: info@bergerslag.nl

Boerenslavink met
Staphorster hutspot
Dinsdag 12 november

Boerenzuurkoolschotel
Afhaalmenu’s kunnen
warm afgehaald worden op
werkdagen tussen
16:30 en 18:00 uur en
op zaterdag tussen
11:30 en 13:00 uur.

€ 5,75 per persoon
Weekstarters
Maandag en dinsdag:
Verse worst fijn/grof
500 gram
€ 4,25
EUROBURGERS
Maandag t/m
donderdag:
Zigeunerburger of
Kaas-uienburger
€ 1,00
Per stuk
Woensdag gehaktdag
Rundergehakt
500 gram
€ 4,95
Half om half gehakt
500 gram
€ 4,25
met gratis gehaktkruiden

