100% HOEVE- EN STREEKWINKELS
Bij uw favoriete streekwinkel bestelt u
steeds een unieke streekmand op maat.
Verras met enkele typerende producten uit de streek en
maak er een 100% West-Vlaams eindejaar van. Ga snel
naar uw dichtstbijzijnde streekwinkel en stel zelf uw pakket
samen op basis van het deskundige advies en de productkennis van de winkel of producent.
Brugs Ommeland
Cuisine Tinguett
De Coqotte
@Kaas&Co
‘t Winkeltje
Spar Lichtervelde

Leiestreek

Bierkasteel Vanhonsebrouck
Brouwerij Gulden Spoor
Cremerie St.-Rochus
Stadsboerderij Kortrijk
Spar Kachtem

Westhoek

Bloemen Vanoverberghe/De Vredestuin
‘t Breydelke
Cabane delicatessen
Chocolaterie Normandie
Fruitoase
‘t Hemelryck
l’Heritage
De Kaashoeve
Lindsays supermarkt
‘t Selderietje
Spar de Rynck
Vereecke Middelkerke
Vereecke Nieuwpoort

Geschenktip

Schenk een mand vol hoevelekkers,
want zo’n smaak valt niet te evenaren
De dagverse producten in deze manden komen recht van
bij de boer en zijn met liefde en vakmanschap op de hoeve
gekweekt of gemaakt. Het aanbod verschilt van winkel tot
winkel en kan vaak aangevuld worden met streekproducten.
Brugse Ommeland

Baliehof Zuivelboerderij
Bonne Veekweker-Beenhouwer
De Beukenhoeve
De Bossneppe
De IJshoeve
Milki
Struisvogelboerderij
Schobbejaks Hoogte

Leiestreek

De Freezebeeze
De Sterhoekhoeve
Den IJsbeer
Goed Te Mullem / Fruitbedrijf
Lambrecht-Baart
Het Melkhuisje
Hoevewinkel ‘Bij Delmotjes’
Hof ‘t Klokhuis

‘t Groendal
Zuivelboerderij De Natuurhoeve
Zuivelhoeve Ter Vluggebusch

meer info
www.100procentwest-vlaams.be

Westhoek

De Beauvoordse Walhoeve
De Korenhalm
Hoeve Coppein Filip en Els
Hoeve Zuid-Bellegoed
Hoeveslagerij Goudeseune
Hoevewinkel ‘t Kapelleke
Rabarberhoeve Het Warandehof
‘t Fazantenhof
‘t Hof Van De Rhille
‘t Lindebos
‘t Motehof

Verras met een
100% West-Vlaamse
geschenkmand
Ontdek de mogelijkheden in deze folder.

www.100procentwest-vlaams.be

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

www.100procentwest-vlaams.be

Find The Perfect Gift

TM

on Belgium’s leading gift store

Kies voor
een verrukkelijk
geschenk met
West-Vlaamse roots.
De feestdagen komen dichterbij. Elk jaar gaan we op
zoek naar het meest geschikte geschenk voor vrienden
& familie. Een geschenk dat iets zegt over de gever én
over de ontvanger.
Bent u fan van lokale kwaliteitsproducten en wil u iemand
echt in de watten leggen? Kies dan uit één van onze 100%
West-Vlaamse geschenkmanden. De West-Vlaamse hoeveen streekproducten die u in deze manden vindt, staan garant
voor ambacht, kwaliteit én een uitmuntende smaak.

Gift.be is dé toonaangevende online gift shop in
België. Bij Gift.be bestelt u als consument of bedrijf
een breed scala aan unieke kwaliteitsgeschenken
voor elke gelegenheid.
Wat zijn de troeven van deze geschenkmanden?
- Feilloze en stipte levering aan huis of op kantoor
- Individuele of gegroepeerde levering
- Producten van topkwaliteit
Pak uit met een originele box met streekproducten als kerstof eindejaarsgeschenk.
Zowel online en in het Informatie centrum Tolhuis:
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
Bekijk het volledige aanbod op

www.west-vlaanderen.be/webshop

24h/24h - Bestel tot 14.30u: levering volgende dag

www.gift.be/nl/100-west-vlaams/
geschenken-categorie.htm
of ga naar gift.be en kies op
MERK 100% West-Vlaams

Cindy maakt met
de glimlach jouw
geschenkmand

In deze folder zetten we verschillende aanbieders van
100% West-Vlaamse geschenkmanden op een rij. Bestelt
u uw geschenkmand graag online of trekt u er liever op uit?

Ontdek de vele mogelijkheden in deze folder.
Westreex levert lekker lokaal. De jonge en gedreven Cindy Vanden
Abeele levert wekelijks dagverse hoeve- en streekproducten in
West-Vlaanderen. Speciaal voor deze eindejaarsperiode maakt zij
enkele 100% West-Vlaamse geschenkmanden. U kunt kiezen voor
thuislevering of afhaling bij Cindy (Langemark- Poelkappelle).
Bekijk het volledige aanbod op

www.westreex.be

“Het beste van bij ons” heeft 30 jaar ervaring in het maken
van geschenkpakketten met streekproducten. Door deze
jarenlange ervaring is de slogan “Een plezier om te geven
en te krijgen” werkelijkheid geworden. De pakketten van
“Het beste van bij ons” bevatten uiteraard ENKEL echte
streekproducten, ofwel uit de Westhoek, ofwel uit de
ganse provincie West-Vlaanderen.
Meer info en bestellen (graag 1 dag op voorhand)
- ter plaatse: Brugseweg 35 – 8900 Ieper
- telefonisch: 057 21 91 90
- per fax: 057 21 93 90
- per e-mail: info@hetbestevanbijons.be
Bekijk het volledige aanbod op

www.hetbestevanbijons.be

