
Bestellijst eindejaarsactie

Product Prijs Aantal

Biefstuk 500 gram
Kiprollade 1000 gram
Filetrollade 1000 gram
Runderrollade 1000 gram
Varkenshaas 500 gram
Beenham naturel +/- 500 gram
Beenham gemarineerd +/- 500 gram
Kip�ilet 500 gram
Combivoordeel: Halve grillworst naturel, Kookworst, Leverworst

€ 12,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 17,50
€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 10,00

Vlees van Zweistra Vlees & Vleeswaren

Banket van Bakker Hijkoop
Product Prijs Aantal

Roomboter Kerststol 750 gram met amandelspijs
Roomboter Kerststol 750 gram
Roomboter Kerststol 1000 gram met amandelspijs
Roomboter Kerststol 1000 gram
Roomboter amandelstaaf 250 gram
Roomboter amandelkrans 500 gram
Roomboter saucijzenstaaf 250 gram
Suikerbrood 700 gram

€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 4,50
€ 8,50
€ 4,50
€ 3,75

Genieten van heerlijk vlees en banket aan het einde van dit jaar? Vul de bestellijst in en steun het nieuwe 
verenigingsgebouw van de plaatselijke kerk! U kunt de bestellijst inleveren tot zaterdag 14 december. 
Als u de bestellijst ingevuld hebt, kunt u deze in de bus doen bij Dr. A. Booijstraat 21 of Raadhuisstraat 46. 
U kunt ook de bestelling doormailen naar acties@hhgleerbroek.nl of doorbellen naar 06-20047424.

De bestelling kan op 23 december opgehaald worden bij Zweistra Vlees en Vleeswaren op Nijverheid-
straat 4 in Leerdam. Dit kan van 10.00u tot 12.00u, als u niet in de gelegenheid bent, kunt u kiezen om uw 
bestelling te laten bezorgen. Hier rekenen we € 1,- voor. Bestellingen boven de € 40,- worden gratis thuisbe-
zorgd. De bezorging is op maandag 23 december van 10.00u tot 15.00u.

Uw gegevens

Naam: 
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer: 
     Ik wil graag dat de bestelling thuisbezorgd wordt en ik betaal contant.
     Ik wil de bestelling ophalen bij Zweistra Vlees en Vleeswaren en ik betaal contant.

Steun het nieuwe verenigingsgebouw en geniet van heerlijk vlees en banket! Voor alle data geldt Deo Volente.


