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)

Extra koopavonden
Op de Kerst Cadeautjesmarkt
(vrijdag 9 december) en de ontsteking van de Grote Kerstboom
voor het Stadhuis (16 december)
is Proef! open tot 21.00 uur.

€ 2,50 korting
Bezoek Proef! in december en
ontvang een waardebon voor
€ 2,50 korting bij besteding van
minimaal € 10,00 in januari en
februari 2012.

Donderdag 8 december 2011

Proef! is ook het adres voor leuke kerstcadeautjes

De Kerstcadeau-tips van 2011
Natuurlijk kun je bij Proef! ook leuke
cadeautjes voor Kerst kopen. Zoals één van
onze persoonlijke favorieten:
1.
2.
3.
4.
5.

Proeverij van Theeën (€ 9,95)
Pour Vous Bonbons (vanaf € 2,25)
Het leukste servies (al voor € 7,95)
Proef! Cadeaubon (bedrag naar keuze)
Thee– of Koffieboeket (al voor € 10,95)

Ook een leuke tip: laat een cadeaupakket op maat maken. Wij
pakken het graag feestelijk voor je in!

Doe mee en win vrijkaarten met Proef! prijsvraag !

Welkom in de Winter Efteling
Nog tot 9 januari a.s. is bij Proef! een miniatuur te
zien van de Winter Efteling. In een sfeervol verlicht
landschap kun je de beroemde de beroemde
sprookjes van Anton Pieck bekijken.

GEEF JE MENING !
Proef! is benieuwd naar jouw
mening! Beoordeel ons online
op http://www.iens.nl/
restaurant/30868/schoonhovenproef/geef-je-mening

Fijne Feestdagen
&
Een Gezond 2012 !

Kinderprijsvraag
Nieuw is dit jaar ook de prijsvraag waarmee Kinderen door het raden van de getoonde sprookjes
toegangskaarten kunnen winnen voor de echte
Winter Efteling in Kaatsheuvel. Tijdens openingsuren zijn deelnameformulieren gratis te verkrijgen in de winkel van Proef!

De mini-Winter Efteling is dagelijks verlicht tot 23.00 uur.

Al kerstpakketten besteld?
Op veler verzoek leverbaar en nog te bestellen t/m 13 december: de
kerstpakketten van Proef! boordevol verse en streekproducten.
Waardeer uw personeel of relaties dit jaar eens écht met een Proef!
kerstpakket. Al verkrijgbaar vanaf € 15,00.
Info op: http://proef-schoonhoven.nl/zakelijk/kerstgeschenken/ (klik op
de link voor alle informatie en voor het online bestelformulier)

