
Biologische mayonaise van TonS, 

geschikt voor mensen met een  

gluten– en suikervrij dieet. 

Zonder kleur– en conserverings-

middelen is dit een uitermate goede 

mayo voor bij de frietjes, barbecue 

of gourmet! 

Product van de maand: 

Kerstpakketten 

 

Het duurt nog een aantal 

maanden, maar wel  

belangrijk om nu al over na 

te denken:  

kerstpakketten! 

Kerst is de tijd om iemand 

eens te verwennen en u bent 

daarvoor bij ons op het  

juiste adres.  

Wij maken de lekkerste  

cadeaupakketten voor elk 

budget en naar elke smaak.  

 

Zo hebben wij een  

uitgebreid assortiment van 

sappen, bieren, wijnen, 

nootjes, kaasdips,  

toastsmeersels, worsten, 

kazen en bakproducten.  

In een kist, rieten mand of 

een Landwinkeltas: alles is 

mogelijk voor een bijzonder 

en landelijk cadeau. 

Loop gerust binnen of bel 

voor het maken van een 

afspraak. Wij denken graag 

met u mee! 

Landwinkel  

nieuws september 2017 

Kerstpakketten en 

(team)uitjes 
 

 U kunt weer via ons 

brood bij bakker  

Erkeland bestellen.  

Geef het een dag van te 

voren door, dan zorgen 

wij dat het voor u in 

onze winkel klaar ligt. 

 Ook vlees van versvlees-

boerderij Savelkouls 

kan weer besteld  

worden.  

 Nu in de winkel uit de 

moestuin: boterboontjes, 

rode kool, courgettes, 

venkel, rode bietjes en 

snijbonen 
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(Team)uitjes!  

Landwinkel Valenkamp is een 

samengaan van de  

winkel, het terras en ons  

Blotevoetenpad. Dat leent zich 

uitstekend voor een uitje.  

Voor zowel grote als kleine  

groepen maken wij een  

uitdagend programma rondom 

onze boerderij, waarbij  

samenwerking en plezier voorop 

staan.  

Een uitje met het personeel,  

een verjaardag, jubileum,  

familiedag of kinderfeest  

behoort tot de mogelijkheden.  

 

 

Graag tot ziens in 

onze Landwinkel!  

Met hartelijke groet, 

 

Team Landwinkel 

Valenkamp 

 

 

U kunt starten in de winkel, 

daarna het Blotevoetenpad be-

wandelen met leuke  

activiteiten onderweg (eventueel 

aangepast op  

thema), en eindigen op het terras 

met een kopje koffie of lekker sap-

je.  

Voor kinderfeestjes kunt u een 

picknickmand met sapjes en fruit 

meenemen om op het  

Blotevoetenpad bij het water een 

pauze te houden en de kinderen 

lekker te laten spelen. Goedkoop, 

makkelijk en urenlang vermaak! 

Loop ook hiervoor gerust binnen 

of bel ons voor het bespreken van 

de mogelijkheden. 


