Vers uit de Koeling: Kant en Klaar

Okegem Dorp 22
9400 Okegem (Ninove)

Openingsuren:
Maandag 10:00-17:00
Dinsdag t.e.m. Donderdag
07:00-19:00
Vrijdag 07:00-17:00
Zaterdag 08:00-13:00

Stoofvlees Vlaamse Wijze, aardappelen
Boomstammetje, witloof en aardappelen
Boomstammetje, wortelen erwten en aardappelen
Zalmfilet maison, purée
Pasta Maison
Nasi Goreng

054/37 14 71
0486/99 87 80
info@snoeperken.be
Ontdek heel ons gamma
en veel meer... op
www.snoeperken.be

Folder geldig van 23/12/2020-29/12/2020
Onder voorbehoud van drukfouten en zolang de voorraad strekt !

Boni
Abrikozen
Light Confituur
€ 2,70

Feestdagen
Donderdag 24/12 & 31/12
07:00-17:00
Vrijdag 25/12 & 01/01
10:00-14:00
ZONDAG 27 DECEMBER
08:00-13:00

Winny
Tonijn Eigen Nat
Royco Snack
€ 2,00
Couscous
€ 2,70

Delacre
Tea Time
€ 20,00
Inbev
Boni
Stella 24x33 CL
Mango Vinaigrette
€ 17,20
€ 3,50
exclusief leeggoed !

Everyday
Aanmaakblokjes
€ 2,00
Everyday
Pure Noir
Chocolade
€ 1,50
Boni
Gouda Snack
€ 1,55
Tomaat
€ 0,50

Vrolijk
Kerstfeest

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 14,00
€ 9,00
€ 7,00

Komkommer
€ 1,20
Everyday
Frambozendessert
€ 3,95

Everyday
Langkorrelrijst
€ 1,50

Haribo
Chamallows
€ 3,50

Everyday
Loempia
Kip en Ham
€ 4,00

Everyday
Fish Sticks
€ 2,75

Graindor
Mokka
Gemalen
€ 6,00

Eindejaarsaankopen!
Om jullie gemakkelijker en beter van dienst te zijn tijdens het eindejaar doen wij
verschillende actie's en service naar jullie!
→ Tijdens de feestdagen willen we het u makkelijker maken, u kan ook uw bestelling thuis
laten leveren (wij vragen wel vooraf te betalen in de winkel, dit om alles vlot te laten
verlopen) wij leveren gratis vanaf € 20,00 in Okegem en vanaf € 30,00 in Ninove,
Liedekerke, Meerbeke en vanaf € 50,00 in Denderhoutem, Haaltert.
Dit op 24/12-31/12 tussen 13:30-16:30 & 25/12-01/01 tussen 10:30-12:30
→ Bestel vooraf voor de feestdagen voor een AFHALING in de winkel tussen 24/12 en
02/01 en er wordt 5% korting verrekend aan de kassa (bij bestellingen vanaf € 20,00)
dit is NIET geldig op vuilzakken, postzegels, producten van de Nationale Loterij , dag en
weekbladen. Bestellen kan via de webshop , telefonisch, ter plaatse voor dinsdag 22/12 !
→ Op onze webshop www.snoeperken.be vind u naast ons assortiment ook producten op
vooraf bestelling ! Dit voor nog grotere keuze aan democratische prijzen, u kan dit ook
bevragen in de winkel natuurlijk !!
→ Iets niet gevonden? Contacteer ons zeker, hoogstwaarschijnlijk kunnen we u daarin ook
nog wel verder helpen
→ Nog iets vergeten tijdens de eindejaarsdagen? Geen probleem wij zijn ook open op
Kerstdag, Nieuwjaarsdag en ook op zondag 27 december

