Proef!bericht
Haven 43
2871 CL Schoonhoven
Telefoon (0182) 38 08 81
www.proef-schoonhoven.nl
Open
dinsdag-vrijdag (09.00-17.30 u)
zaterdag (10.00-17.00 u)

IJSTAARTEN
NIEUW: verrukkelijke ijstaarten
voor de feestdagen, in de vertrouwde kwaliteit die je zomers
al van Proef! gewend was
Kies voor een Schnitt of verschillende vrolijke kerstvarianten.
Meer info in onze Proeverij!

Kerstgeschenken!
Nog kerstpakketten nodig? Tot en
met zaterdag 15 december a.s.
kunt u ze nog bestellen bij Proef!
al vanaf € 15,00 per stuk.
Op www.proef-schoonhoven.nl
vindt u meer informatie!

Donderdag 13 december 2012

Prijsvraag: win twee vrijkaarten voor de échte Winter Efteling!

Welkom in de Winter Efteling
Ze zijn er weer: de beroemde sprookjes van Anton
Pieck uit de Winter Efteling, in het zijraam van Proef!
aan de Stadhuisstraat (tegenover de Turkkelder/
Vierschaar onder het stadhuis).
Een kabouter aan de Haven wijst je de weg naar het
sprookjesbos.
Raad de zeven sprookjes die je ziet en win twee
vrijkaarten voor de échte Winter Efteling in
Kaatsheuvel! Deelnameformulieren zijn tijdens
openingsuren van Proef! verkrijgbaar in de winkel.
(De Winter Efteling is tot 13 januari dagelijks tussen 08.00 en 23.00 uur verlicht)

NU BIJ PROEF: DE LEKKERSTE CHOCOLADE VAN DE ZILVERSTAD

VDBURGH CHOCOLAAD
NIEUW BIJ PROEF! De heerlijke handgemaakte en prachtig verpakte luxe chocolade
van Van der Burgh Chocolaad. Zulke lekkere
chocolade proefde u nog niet eerder, met recht
de lekkerste chocolade van de Zilverstad!
Al vanaf € 5,95!
OOK NIEUW: heerlijke Fudge-variaties!
Verkrijgbaar vanaf € 3,75.

NIEUWJAARSACTIE: kortingsbon van € 2,50 kortingsbon bij
besteding van minimaal € 10,00 in januari en februari 2013!

Onze favoriete kerstcadeau’s
Het team van Proef!
wenst u
Fijne Feestdagen &
een Glansrijk 2013!

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)

