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)

Warme Winterthee!
Dit seizoen kun je genieten van
extra winterse theesoorten:
- Open Haard Romance
- Champagne Truffel
- Bij Weer & Wind
- Glühwein Kruiden
- Kerst Thee (nieuw)
Verkrijgbaar in onze proeverij of
in thuisverpakking.

Donderdag 15 november 2012

Met de intocht van Sinterklaas start zaterdag Winter Zilverstad

Winter bij Proef!
Ook dit jaar is de winter bij Proef! weer hartverwarmend! Met veel lekkers
en leuke activiteiten. Zo kun je in onze proeverij kiezen uit extra winterse
gerechten, zijn er heerlijke wintertheeën, is de bonbonvitrine weer gevuld
en zijn er leuke cadeautjes!
Ons verlanglijstje voor Sinterklaas?
- Theeboeket - € 12,95
- Proeverij van Bonbons - € 7,50
- High Tea - € 18,75
- Leuk Theeservies - v.a. € 9,95
- Proef!bon - v.a. € 7,50

Proef! Kerstgeschenken
Winter Bonbons
Na afsluiting van het ijsseizoen is
de bonbonvitrine weer gevuld met
meer dan 20 soorten overheerlijke
bonbons. Al vanaf € 2,25!

Op veler verzoek leverbaar en te
bestellen t/m 15 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)

Winter Efteling
Vanaf 7 december a.s. zijn ze er
weer: de beroemde sprookjes van
Anton Pieck in de miniatuur
Winter Efteling in het zijraam van
Proef! Raad de sprookjes en win
kaarten voor de échte Efteling!

29-11: Culinaire Proefavond
Op donderdag 29 november a.s. is het weer zover: de halfjaarlijkse
Culinaire Proefavond van de Schoonhovense verswinkeliers! Met Jan
Dros Groentespecialist, Keurslager Gé Looman, Zuivelland Arie Blom,
Wijnkoperij Huub Oostendorp en Proef!
Kom tussen 19.00 en 21.00 uur gezellig proeven en doe inspiratie op
voor de komende feestdagen!
(Locatie: Wijnkoperij Huub Oostendorp, Albr. Beijlinggracht 44)

