
Bestellijst eindejaarsactie

Biefstuk 500 gr *
Kiprollade 1000 gr *
Filetrollade 1000 gr *
Runderrollade 1000 gr *
Varkenshaas 500 gr *
Kip�ilet 500 gr *
Beenham naturel 500 gr *

Vlees van Zweistra Vlees & Vleeswaren
Beenham gemarineerd 500 gr *
Rundergehakt 500 gr *
Grillworst, kookworst en leverworst
2 stuks grillworst naturel
2 stuks grillworst kaas
4 stuks rookworst
Saucijzenstaaf 250 gr

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 19,50
€ 8,50
€ 6,25
€ 7,00

€ 7,00
€ 6,50
€ 12,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,50
€ 6,50

* Het gewicht en daarmee ook de prijs kunnen iets afwijken
Banket van Bakker Hijkoop
Rb. Kerststol 750 gr met spijs
Rb. Kerststol 750 gr
Rb. Kerststol 1000 gr met spijs
Rb. amandelstaaf 250 gr
Rb. amandelkrans 500 gr
Tulband

€ 6,50
€ 6,00
€ 8,50
€ 5,50
€ 12,00
€ 6,00

Suikerbrood 700 gr
A�bakstokbrood wit
A�bakstokbrood bruin
Luxe petit fours (8 stuks)
Kerstchocolade 200 gr

€ 5,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 5,50
€ 4,50

Mandarijnen 20 stuks
Handsinaasappels 10 stuks
Stoofperen 2kg
Bananen 5 stuks
Elstar appels 2kg

Fruit van de Stigter en Fa. de Jong Fruit
Meloen per stuk
Ananas per stuk
Appelsap �les 0,75l
Perensap �les 0,75l
Appel-perensap �les 0,75l

€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,00

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Boeket klein

Bloemen van Verhoeks Bloemenhuis
Plukboeket groot€ 10,00 € 15,00

Wilt u iemand verrassen, laat dan per e-mail of per telefoon weten waar we het boeket moeten bezorgen, met 
eventueel uw persoonlijke boodschap.

Jong 500gr
Jong 1kg
Jong belegen 500gr
Jong belegen 1kg
Belegen 500gr

Kaas van Kaasboerderij van Schaik
Belegen 1kg
Oud snijbaar 500gr
Oud snijbaar 1kg
Tomaat, ui, bieslook 500gr

€ 4,45
€ 9,90
€ 5,45
€ 10,45
€ 5,95

€ 11,90
€ 6,95
€ 13,90
€ 5,95

Alle kaas is vacuüm verpakt

Zie ommezijde voor het invullen van uw gegevens, online bestellen kan ook, 
zie hhgleerbroek.nl of scan deze code >

Wilt u genieten van heerlijk vlees, banket, fruit, kaas en/of een prachtig boeket? Vul dan de bestellijst 
hieronder in en steun het nieuwe verenigingsgebouw van de plaatselijke kerk! U kunt dit jaar ook een 
(relatie)geschenkpakket samenstellen uit de producten die hieronder genoemd worden; bel of mail ons 
gerust voor de mogelijkheden! U kunt de bestelling online invullen (zie hhgleerbroek.nl), doormailen 
(acties@hhgleerbroek.nl) of dit formulier in de bus doen bij Raadhuisstraat 77.  Bestellingen kunnen t/m 
donderdag 15 december worden ingeleverd.  Voor alle data geldt Deo Volente.



De bestelling kan op 22 december opgehaald worden in Leerdam op Fokkerstraat 21 (Klok Software). Dit 
kan van 13.00u tot 15.00u. Als u niet in de gelegenheid bent, kunt u kiezen om uw bestelling te laten bezor-
gen. Hier rekenen we € 2,- voor. 
De bezorging is op donderdag 22 december van 13.00u tot 16.00u. Bij de bestelling wordt een factuur 
meegegeven, we vragen u om die per ommegaande te betalen.

Naam: 
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer: 
     Ik wil graag dat de bestelling thuisbezorgd wordt.
     Ik wil de bestelling ophalen in Leerdam op Fokkerstraat 21 (Klok Software)

Snel bestellen?
Scan deze code voor online bestellen

Bestellijst eindejaarsactie


