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Extra opening in verband met de
feestdagen

Het was al in de Nieuwsbrief van december te lezen: we

zijn voor de feestdagen extra geopend! Toch doen we zo

vlak van tevoren nog even een herinnering de deur uit;

we zijn extra geopend op:

Zondag 24 december van 10:00 - 16:00

zondag 31 december van 10:00 - 16:00

Mocht je nog aan het denken zijn over het kerstmenu:

we hebben veel bijzondere paddenstoelen, heerlijke

kaasjes, olijven, veel noten en zuidvruchten, lekkere

wijnen (ook gluhwein), heerlijke baksels en bonbons,

stollen, .....

We denken graag met je mee!

Oliebollen en snacks

Een oud & nieuw zonder oliebollen is als een winter

zonder sneeuw... Daarom bakken we ook dit jaar weer

verse oliebollen op bestelling. Naturel (€0,80 p/st), met

rozijnen en krenten of met rozijnen, krenten en sukade

(à €1,- p/st) en zelfs glutenvrij (€1,- p/st).

Vanaf donderdag 28 december wordt er dagelijks in de

winkel gebakken. Dus kom proeven met een kop

koffie/thee.

Echt verse oliebollen zijn het lekkerst, daarom kun je ze

ook op zondag 31 december afhalen van 11.00-17.00

uur.

 Intekenen kan tot 29 december 12.00 uur.

Dat geldt ook voor de snacks die ’t Kletskopje verzorgt,

zoals een groentendeeghapje, seitanbroodje of



zoals een groentendeeghapje, seitanbroodje of

miniquiche. Bestellen kan via onze website > 

Eierdoosjes gezocht

We raken er doorheen, de eierdoosjes! Heb je thuis nog een stapeltje liggen: we kunnen

ze goed gebruiken, dus neem ze mee!

En niet te vergeten

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en voor wie we niet meer zien dit jaar: alvast

de allerbeste wensen voor 2018!

Hartelijke groet,

Abel, Bas en Judith

Agenda

24 december: Kerstmenu’s afhalen, 11.00-16.00 uur in De Nieuwe Graanschuur

29 december: Tot 12.00 uur bestellen oliebollen/eindejaars-hapjes

31 december: Oliebollen afhalen, 11.00-17.00 uur in De Nieuwe Graanschuur

10 januari: Uiterste inleverdatum adoptiekerstboom
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