HEEMSKERK - Het is een onopvaUend gebouwtje, het 'thulshonk' vay het Kennemer
Wijn- en Biergilde in park Assumburg. Daarbinnen gebeuren spannende dingen, want bierbrouwers bedenken er de lekkerste dranken. Wie dat
ook wil leren, wordt uitgenodigd. Zie pagina 5.
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euro voor leden.

KEURSLAGER

~RIDDER
Keurslager Ridder heeft alles in huis voor uw winterkost. Hamschijven,
krabben, rookworst, maar ook heerlijke erwtensoep kant en klaar!
VOOR OE BOTERHAM

Duitse biefstukjes
€

4 stuks'

Lever en pekelvlees
samen
200 gram

5.50

Roomschijven
4 stuks

€

€

2.48

Runderrollade

2.98

€1.75

100 gram

SALAOE VAN OE WEEK:

Kip minute steaks
4 stuks

€

Pepacco salade

5.50

MAALTIJD

Boeren filetlapjes
€

4stuks

€0.98

100 gram

VAN DE WEEK:

Shoarma pakket
500 gram vlees +
6 broodjes + saus €

5.50

5.00

BROODJE VAN DE WEEK:

Riblapjes

Broodje halfom

1 kilo € 6.48
2kilo
€

11.00

v.a.

€
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