Proef!bericht
Haven 43
2871 CL Schoonhoven
Telefoon (0182) 38 08 81
www.proef-schoonhoven.nl
Open
dinsdag-vrijdag (09.00-18.00 u)
zaterdag (10.00-17.00 u)
Op vrijdag 24 (Kerstavond) en
31 december (Oudejaarsdag)
zijn wij geopend tot 17.00 uur!

Kerstbonbons
Nu verkrijgbaar bij Proef! Overheerlijke kerstbonbons. Al vanaf
€ 1,75 (in een romantisch Pour
Vous-doosje voor twee!)

Donderdag 16 december 2010

Te zien tot 6 januari 2011 in de etalage van Proef!

Winter Efteling
In het zijraam van Proef! aan de Stadhuis
-straat (tegenover de ingang van de vvv)
is de komende 3 weken de Winter
Efteling te zien.
In een sfeervol verlicht landschap worden zes
sprookjes van Anton Piek uitgebeeld, zoals
Roodkapje, Het Kabouterdorp, Klein Duimpje en
de Indische Waterlelies.
Langnek is er ook, en tijdens openingstijden wijst
een kabouter bij de ingang van de winkel je
graag de weg naar het sprookjesbos!
(De Winter Efteling-etalage is dagelijks tussen 08.00 en 23.00 uur verlicht)

G esl aa gde Proefavond

Seizoensproducten
Wist u dat in onze proeverij ook
regelmatig wisselende seizoensproducten worden geserveerd?
Zoals deze winter warme chocolademelk met slagroom, of verse jus
d’orange voor de broodnodige
vitamientjes!
U vindt de seizoenproducten op
het schoolbord in onze proeverij!

Het team van Proef!
wenst u
Fijne Feestdagen &
en Gezond 2011!

Samen met Groentespecialist
Jan Dros, Keurslagerij Looman
en Zuivelland Arie Blom was
Proef! op 11 november jl te
gast tijdens een proefavond bij
Wijnkoperij Huub Oostendorp. Honderden fijnproevers
genoten van culinair nieuws
voor de komende feestdagen.
Zoals speciale wintertheeën en
een winterse High Tea geserveerd door Proef!

Onze favoriete kerstcadeau’s
Nu verkrijgbaar in de winkel van Proef!: de allerleukste cadeautjes
voor Kerst. Zoals onze persoonlijke favorieten:
- Proeverij van 3 Streektheeën (€ 9,95)
- Heerlijke Kerstbonbons (al v.a. € 1,75)
- Het allerleukste Serviesgoed (v.a. € 2,50)
- Cadeaupakket op maat (v.a. € 7,50)
- Thee- of Koffieboeket (v.a. € 10,95)

