
Wij besteden graag de nodige zorg aan uw bestelling!

BESTEL DAAROM TIJDIG!
 Voor kerst tot en met donderdag 19 december 
 Voor oud en nieuw tot en met donderdag 26 december
Wij vragen u ook om uw bestellingen voor de eindejaarsdagen vooraf te betalen zodat de 
afhalingen vlot kunnen verlopen. Wenst u charcuterie of salades te bestellen dan kan dit zeker, 
hiervoor voorzien wij een apart bestelformulier.

Onze AFHALINGEN vinden plaats in de Dreve 34 te Dentergem tussen 12u en 16u.
(andere richting als de voorgaande jaren)

ALLES UIT ONS DAGELIJKS ASSORTIMENT KAN OOK BESTELD WORDEN
om dan af te halen op 24 en 31/12 tussen 10 en 11u30 in de Dreve 34 (winkel is niet open)

Alles van vers vlees zoals rund, varken, wild, kip, kalkoen,… kunnen afgehaald worden op 
22 en 29 december, zo kunnen jullie zonder zorgen op 24 of 31 december in de keuken 
staan. Wij helpen u graag verder om alles mooi te verpakken naar wens (vacuüm, in potjes,….).

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
 24/12 en 31/12 enkel afhalingen tussen 12 en 16 u.
 25/12 en 01/01 enkel afhalingen tussen 9 en 11 u.
 02/01 en 03/01 gesloten 
 04/01 staan wij terug voor u paraat met ons volledig assortiment!

TERUGBRENGEN van leeggoed tussen kerst en nieuw kan op: 
26/12 en 27/12 in de Dreve 34 tijdens de normale openingsuren. 
Uw betaalde waarborg krijgt u terug in de winkel.

TERUGBRENGEN van leeggoed na nieuwjaar kan op: 
04/01 of 05/01 in de Dreve 34 tijdens de normale openingsuren.
Uw betaalde waarborg krijgt u terug in de winkel.

Cowboyplanken en pizzaparty toestellen van 24/12 of 31/12 vragen wij u indien 
mogelijk terug te brengen op 25/12 of 01/01 zodat wij ook deze dagen mensen hiervan 
kunnen laten genieten. Als dit mogelijk is mag u dit melden bij het plaatsen van uw 
bestelling.

  Wij wensen jullie gezellige, culinaire feestdagen
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