Nieuwsbrief Slagerij Verhoef

ZIJN WIJ WEER GEOPEND!!
Uitgerust en wel!
Dinsdag vanaf 09:00 uur
geopend en staan wij weer
voor u klaar.
Onze vaste dag aanbiedingen!
DINSDAG
Gepaneerde
Schnitzels
Elke week een
andere paneer

WOENSDAG
Rundergehakt
500 gram € 4,45

3 voor
€ 3,45

H.O.H. Gehakt
500 gram € 3,45

DONDERDAG
Biefstuk-dag!!
RunderBiefstuk
3 voor
€ 6,60

ELKE VRIJDAG

Gegrilde Kippendag
Een heerlijke gegrilde
Blije Ilperkip (1 ster Kip).
Bestellen voor 16:00 en vanaf
17:00 warm op te halen!

Per stuk €

8,74

Drie dagen genieten in de havenkom van Almere Haven
In de sfeervolle havenkom van Almere Haven vindt van vrijdag 6 tot en met
zondag 8 september voor de 18de keer het Rabobank Almere Haven Festival
plaats. Het centrum van Almere Haven bruist drie dagen lang van de gezelligheid. Kom ook en geniet van het gratis toegankelijke klassieke Yakult Havenkomconcert op zaterdagavond, struin op zaterdag en zondag over de kunstmarkt in het winkelcentrum en op zondag over de brocante en antiekmarkt in
de havenkom, luister naar jong talent op vrijdagavond en bezoek het gitaarconcert op zondagmorgen. Smul het hele weekend van de heerlijkste gerechten op de Rabobank Havenkom Proeverij en geniet van straattheater in
het centrum. Vaar op zaterdag en zondag mee op authentieke botters op
het Gooimeer of luister op zondag naar de stoere zeemansliederen van de
shantykoren.
Het festival is vrij toegankelijk. Parkeren in Almere Haven is gratis. En de winkels
zijn op zondag open. Sluit je zomer daarom in stijl af en geniet van cultuur, varen en lekker eten!

Zaterdag 7 en zondag 8 september staan wij
buiten met onze barbecue!

Zaterdag & Zondag
staan wij buiten
met onze BBQ!

Zaterdag 28 september Nationale Burendag
Slagerij Verhoef
Kruisstraat 68
1353 AP Almere Haven
Telefoon:
(036) 5317948

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest
dat je samen viert met je buren en de
buurt op de 4e zaterdag in september. Dit
jaar vieren we Burendag op 28 september.
Het is een dag waarop je gezellig samen
komt en waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt.
Meer info www.burendag.nl

E-mail:
info@slagerijverhoef.nl
Website:
www.slagerijverhoef.nl

Slagerij Verhoef
Wereldberoemd
In heel Almere

Burendag BBQ-Pakket
* 3 Stokjes Saté * 1 Hamburger * 1 BBQ-Worst

* 4 Soorten sauzen * Stokbrood wit & Bruin (Gesneden)
* Kruidenboter * Rundvleessalade
* Luxe wegwerp bord & bestekpochet (incl. servet)

Per persoon

€ 8,05

(vanaf 10 personen)
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