
VERS VLEES natuurlijk!

OPEN DAG 
22 april 2018

Vanaf 10.00 kunt u een kijkje nemen 
op onze locatie   Vaartwegje12 te Breda.

Wij hopen dat u langs kunt komen, want wij 
willen graag vertellen waar we allemaal

mee bezig zijn.

Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten
zoals pony rijden en suikerspinnen maken!

Tot de 22e,
Team Vers Vlees Natuurljk

Sinterklaas
Zaterdag 1 en 8 december
Fondue- en gourmetschalen:

Ophalen  op het Vaartwegje 12 
tussen 10.00 - 18.00 uur

Woensdag 5 december
Fondue- en gourmetschalen en

uit de haphoek: 
grillworst, snackballen, 
gebakken speklapjes en 

of salades.

Ophalen  op het Vaartwegje 12 
tussen 10.00 - 18.00 uur

VERS VLEES natuurlijk!VERS VLEES natuurlijk!VERS VLEES natuurlijk!VERS VLEES natuurlijk!

Carnaval staat weer bijna voor de deur! 
Traditiegetrouw zijn we de carnavalsweek 
gesloten. En omdat we een nieuwe vloer 

gaan krijgen in onze werkruimte, gaan we 
1 weekje extra dicht!

Dus het weekend van Carnaval 
Vrijdag 1 maart en Zaterdag (bezorg) 2 maart

zijn we open!!!

Beste mensen,

Daarna zijn we 2 weken GESLOTEN op: 
vrijdag 8 maart en vrijdag 15 maart. 

De eerstvolgende afhaal en bezorging is dus
Vrijdag 22 maart, mits u voor woensdagavond

20 maart 22.00 uw bestelling plaatst.
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Het Vers Vlees Team

Carnaval staat weer bijna voor de deur! 
Traditiegetrouw zijn we de carnavalsweek 
gesloten. En omdat we een nieuwe vloer 

gaan krijgen in onze werkruimte, gaan we 
1 weekje extra dicht!

Dus het weekend van Carnaval 
Vrijdag 1 maart en Zaterdag (bezorg) 2 maart

zijn we open!!!

Beste mensen,

Daarna zijn we 2 weken GESLOTEN op: 
vrijdag 8 maart en vrijdag 15 maart. 

De eerstvolgende afhaal en bezorging is dus
Vrijdag 22 maart, mits u voor woensdagavond

20 maart 22.00 uw bestelling plaatst.

Alaaf, 
Het Vers Vlees Team

VERS VLEES natuurlijk! VERS VLEES natuurlijk!

Ook wij gaan 2 weekjes dicht in de zomer
en wel van maandag 15 t/m zondag 29 juli.

Dus dat betekent dat we niet leveren of
bezorgen op:

Beste mensen,

Vanaf vrijdag 2 augustus staan wij weer voor
u klaar in de molen, mits u natuurlijk voor

woensdag 31 juli 22.00 uw bestelling plaatst.

Team Vers Vlees Natuurlijk

VERS VLEES natuurlijk!

Vrijdag 19 en 26 juli
Zaterdag 20 en 27 juli

Wij wensen één ieder natuurlijk ook een 
heerlijke vakantie!!!!

Sinterklaas
Zaterdag 30 november en Zaterdag 1 december
Fondue- en gourmetschalen: Ophalen  op het Vaartwegje 12 tussen 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 30 november en Zaterdag 1 december
Fondue- en gourmetschalen en eventueel uit de haphoek: grillworst, snackballen,
gebakken spekjes. Ophalen op het Vaartwegje 12 tussen 16.00 uur -18.00 uur

Kerst
Vrijdag 20 december

08.30 - 12.30 pakhuis De Molen; U kunt bestellen tot Woensdag 18 december 22.00
Bezorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur of tussen 16.30 uur - 19.00 uur.

08.30 - 12.30 pakhuis De Molen; U kunt bestellen tot Zaterdag 21 december 20.00
Bezorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur of tussen 16.30 uur - 19.00 uur.

Dinsdag 24 december

U kunt een voorkeur uur kiezen:   8.30 uur - 9.30 uur
  9.30 uur - 10.30 uur
10.30 uur - 11.30 uur
11.30 uur - 12.30 uur

Wij doen er alles aan, dat uw bestelling dan klaar staat!

Bezorgen tussen 09.00 uur en 14.00 uur

Vrijdag 27 december GESLOTEN

8.30 uur - uur pakhuis De Molen; U kunt bestellen tot Zaterdag 28 december12.00 
20.00

Dinsdag 31 december GESLOTEN

Bezorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur

Vrijdag 3 januari GESLOTEN

Hierna gaan wij even onze batterij opladen, en staan wij vanaf Vrijdag 24 januari 
weer voor u klaar in  het pakhuis De Molen, mits u natuurlijk voor Woensdag 22
januari 22.00 uur uw bestelling plaatst.

Wij wensen jullie hele jne, gezellige dagen toe, en natuurlijk een gezond en gelukkig
2020!!

Het Vers Vlees Natuurlijk team

Sinterklaas
Zaterdag 30 november en Zaterdag 7 december
Fondue- en gourmetschalen: Ophalen  op het Vaartwegje 12 
tussen 10.00 uur - 12.00 uur

Donderdag 5 december
Fondue- en gourmetschalen en eventueel uit de haphoek: grillworst, 
snackballen, gebakken spekjes. Ophalen op het Vaartwegje 12 
tussen 16.00 uur -18.00 uur

Kerst
Vrijdag 20 december

08.30 - 12.30 pakhuis De Molen; U kunt bestellen tot Woensdag 18 
december 22.00. Bezorgen tussen 09.00 uur - 12.00 uur 
of tussen 16.30 uur - 19.00 uur.

08.30 - 12.30 pakhuis De Molen; 
U kunt bestellen tot Zaterdag 21 december 20.00 uur.

Dinsdag 24 december

U kunt een voorkeur uur kiezen:   8.30 uur - 9.30 uur
  9.30 uur - 10.30 uur
10.30 uur - 11.30 uur
11.30 uur - 12.30 uur

Wij doen er alles aan, dat uw bestelling dan klaar staat!

Vrijdag 27 december GESLOTEN

8.30 uur - uur pakhuis De Molen; 12.00 
U kunt bestellen tot Zaterdag 28 december 20.00 uur

Dinsdag 31 december 

Bezorgen tussen 09.00 uur - 12.00 uur

Vrijdag 3 januari GESLOTEN
Hierna gaan wij even onze batterij opladen, en staan wij vanaf Vrijdag 
24 januari weer voor u klaar in  het pakhuis De Molen, mits u natuurlijk 
voor Woensdag 22 januari 22.00 uur uw bestelling plaatst.

Wij wensen jullie hele jne, gezellige dagen toe, 
en natuurlijk een gezond en gelukkig 2020!!

Het Vers Vlees Natuurlijk team

Bezorgen tussen 09.00 uur - 14.00 uur


