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Kerstpakketten 

In de winkel staan al enkele 

voorbeelden, maar wist u dat 

u ook zelf uw kerstpakket 

voor uw relaties en/of 

werknemers samen kunt 

stellen? 

Als uw doelgroep vooral 

mannen betreft, kies dan 

bijvoorbeeld voor een hartig 

pakket met  verschillende 

Boerenbieren, noten, Belle vie 

worsten uit Frankrijk of een 

lekker rode Boerenwijn.  

Als uw doelgroep vooral 

vrouwen betreft, kunt u kiezen 

voor bijvoorbeeld maak-het-zelf 

muffins van Zuster Evie, 

heerlijke witte honing-

kruidenwijn, truffelbonbons, 

een kruidenkaasje en ver-

schillende kaasdips. 

 

Vanwege ons brede 

assortiment bent u bij ons aan 

het goede adres. Bel of kom 

langs om uw wensen te 

bespreken. We denken graag 

met u mee! 

 

Product van de maand 

Nu de dagen donkerder worden en de energie 

soms ontbreekt om iets lekker op tafel te zetten, 

zijn de stoofpotten zeer welkom in de keuken. 

Deze hoeven alleen nog maar opgewarmd te 

worden.  

Makkelijk én lekker! Naast rundvlees in bockbier 

hebben we bijvoorbeeld ook kip-mosterd of 

hachee stoofpotten in de schappen staan.  

 

Bereid met vers vlees, verse groentes en 

kruiden. 

€ 6,95 

 

 
Producten  

uit de streek 

Het klinkt mooi, en dat is het ook.  

Steeds meer klanten kopen hun 

producten bij onze Landwinkel. Puur en 

(h)eerlijk, wie wil dat nou niet?  

En dat is logisch! Heeft u vragen over 

een product? Wij helpen u graag. 

Zo verkopen we antibioticavrij vlees van 

versvleesboerderij Savelkouls, 

biologische thee en zeep van T-tuin 

Joop, honing uit Nuland en brood van 

bakkerij Erkeland.  

Onze appels en peren halen we uit Den 

Dungen en onze kaas komt uit Oss. 

(H)eerlijke producten uit de buurt, 

smakelijk eten! 
Landwinkel Valenkamp is bijzonder vanwege 

de verkoop van (h)eerlijke producten. 

Onbespoten groentes uit eigen moestuin,  

antibioticavrij vlees, echt boeren kazen en 

mooie streekproducten. Naast de Landwinkel 

hebben wij ook een Blotevoetenpad en 

binnen bij de openhaard kunt u genieten van 

een kopje koffie of thee. 

Graag tot ziens! 

Met hartelijke groet,  

Team Landwinkel Valenkamp 

 

Wist u dat 

• Er is weer volop 

boerenkool uit 

eigen moestuin. 

Heerlijk vers van 

het land en 

onbespoten. 

• Nieuw in ons 

assortiment: 

Appeltaartkeien. 

Jammie! U vindt ze 

bij onze zoetwaren. 

• Elke vrijdag is de 

winkel open tot 

20.00 

• We hebben 

verschillende over-

heerlijke recepten 

op de website 

staan. Neemt u er 

gerust een kijkje. 

• Wist u dat we een 

Facebookpagina 

hebben? Hier vindt 

u de laatste 

nieuwtjes en foto’s 

van alles wat er op 

onze boerderij 

gebeurt.  
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