Beste klant,
De feestdagen staan weer voor de deur en wij zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Door corona is 2020 een ander jaar dan anders. Wij hebben nagedacht hoe wij ook dit jaar
iedereen kunnen voorzien van lekker en verantwoord vlees. Uiteraard op een veilige manier.
Al 15 jaar werken wij tijdens de feestdagen zonder bestellingen. Enkele producten uitgezonderd,
zoals gourmet- en fondueschalen. Ook komende feestdagen zullen we weer op deze manier te
werk gaan. We zorgen dat we voldoende voorraad in huis hebben zodat we iedere klant kunnen
bedienen. Omdat we dit jaar, door de bijzondere omstandigheden, extra drukte verwachten
willen we de verkoop proberen te spreiden.
Gespreide verkoop
In onderstaand overzicht kunt u zien vanaf wanneer een bepaald soort vlees in onze winkel
verkrijgbaar is. U koopt het vlees in de winkel en bewaart het thuis in de koelkast tot Kerst. Indien
nodig kunnen wij het vlees voor u vacuüm verpakken waardoor het niet ingevroren hoeft te
worden.
Soort vlees
 Rund- en kalfsvlees
 Varkensvlees
 Kippenvlees
 Vleeswaren in gasverpakking

Verkrijgbaar vanaf
16 december 2020
19 december 2020
22 december 2020 vanaf 12 uur
21 december 2020

In de winkel zullen wij er alles aan doen om alle klanten zo snel mogelijk te helpen en hierdoor
voor een goede doorstroming te zorgen. Voor uw en onze veiligheid mogen er drie klanten
tegelijk in onze winkel. Indien u even moet wachten zorgen wij voor en droge en warme plek.
Producten om wel te bestellen
Kijk in onze kerstfolder welke producten wél vooraf besteld moeten worden. Deze producten
worden in de folder aangeduid met een X. De overige artikelen zijn niet te bestellen en gewoon in
de winkel verkrijgbaar. Wij zorgen voor voldoende voorraad.
Bestelling doorgeven
De artikelen die wel besteld moeten worden zijn alleen in de winkel of telefonisch te bestellen.
Wij nemen geen bestellingen per e-mail of Facebook Messenger aan. Wij kiezen hiervoor omdat
wij u telefonisch of persoonlijk beter en sneller kunnen adviseren. Wij hopen op uw begrip!
Adres:
Telefoon:

Besterdring 86, Tilburg
013-5355211

