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NIEUWE  
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dinsdag 7u30 – 18u30
woensdag 7u30 – 18u00
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zaterdag 7u30 – 18u00
zondag  7u30 – 12u00



1882 1920 1952 1981 2011

OPENDEUR
Wij zetten voor u onze deuren open tussen 14u en 17u en 
nemen u mee voor een rondleiding doorheen onze nieuwe 
zaak. De winkel zal nog niet open zijn, maar u krijgt de unieke 
kans om te ontdekken wat er zich achter de schermen, in onze 
atelier allemaal afspeelt. 

GROOT OPENINGSWEEKEND

Op vrijdag 21 augustus opent onze nieuwe zaak o�  cieel de 
deuren. Gedurende het hele weekend zullen er allerlei leuke 
extra’s zijn.

WAT BLIJFT VERTROUWD?
Onze eeuwenoude slogan blijft gelden!

‘De smaak en kwaliteit van bij ons’

We werken zoveel mogelijk met lokale pro-
ducten. Zo werken wij voor ons varkens-
vlees uitsluitend met Brasvar. Deze varkens 
worden gekweekt in Nevele. 

Deze komen, net als de runderen, geheel 
toe en worden ter plaatse versneden en 
verwerkt. 

WAT KOMT ERBIJ?

Na de vijfde generatie te zijn op dezelfde 
plaats, wil ik met onze nieuwe winkel op 
een nieuwe locatie mijn eigenheid in de 

zaak steken. Jarenlang hebben wij met hart 
en ziel op de markt in Nevele gewerkt, maar 
na alle jaren was de zaak aan vernieuwing 
toe. De verouderde infrastructuur en beperk-
te plaats zijn enkele redenen die ons lieten be-
slissen om te verhuizen naar een nieuw pand. 

Met onze nieuwe winkel willen wij een stapje 
voor zijn op onze tijd en inspelen op de nieuwe 
noden van onze klanten. Alles onder 1 dak, 
met oog voor ambacht, kwaliteit en werken 
met lokale producten: dat is waar wij voor 
staan! Hopelijk tot snel! 

celestin Rene Gilbert Hendrik  Cédric

Iedereen
    Welkom !

Een meeneemtoog 

vol met verse dagschotels, 

soepen, desserts, …
1

2 Fruit & groenten 

van lokale telers

3 Enkele klassiekers 
uit de bakkerij

4 Een ruimer aanbod 

aan kazen

zondag

16
aug. 2020

vrijdag

21
aug. 2020

zaterdag

22
aug. 2020

zondag

23
aug. 2020
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