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ETEN EN DRINKEN

Z&Z ZOETWAREN
Assortiment
Wij verkopen in onze winkel meer dan 200 soorten schepsnoep, chocolade, bonbons en
cadeauartikelen.
Zijn specialist in seizoensgebonden zoetwaren, denk hierbij o.a. aan Moederdag, Pasen,
Sinterklaas en Kerst.
Ook bedrijven zijn welkom.
Korting
10% (ook op actieartikelen)
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, of de rekening is opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Geen korting op tabaksartikelen.
Openingstijden
maandag

12.00-18.00 uur

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.00-17.00 uur
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DE DIEPVRIESMAN
Assortiment
Assortiment:
Groenten, Vlees, Kip, Vis, Pizza, Aardappelen, Snacks, Brood, Gebak, IJs en Maaltijden
Korting
15% korting op het hele assortiment. Korting geldt ook bij aanbiedingen.
Bijzonderheden
Bestellingen geschieden online via onze website. Bij vragen kunt u tijdens kantooruren
contact met ons opnemen.
Bestelde producten worden gratis geleverd.
Openingstijden
Online-site is 24/7 bereikbaar.
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WIJNHUIS ROBBERS & VAN DEN HOOGEN
Assortiment
Wijnkelders
De oude, authentieke wijnkelders van Robbers & van den Hoogen beslaan maar liefst 10.000
m² aan oppervlakte. Voel u welkom om kennis te maken met de imposante, donkere gangen
en rijenlange eikenhouten fusten in onze kelder. Wanneer u een wijnproeverij of ander
arrangement bezoekt, zult u hier voorafgaand door één van onze begeleiders rondgeleid
worden. Proef de sfeer van een oud Frans wijnbedrijf uit de 20e eeuw en duik dieper in de
bijzondere wereld van wijn.
Vergaderen en feesten in stijl
Kom langs met vrienden, familie, collega’s of boek een groepsarrangement Naast proeverijen
kunt u het kelderbezoek ook combineren met een formele of juist feestelijke activiteit in één
van onze prachtige locatieruimtes.
Winkelkelder
Hier is het voor de ware wijnliefhebber goed toeven. Uiteraard vindt u hier alle wijnen uit de
wijncatalogus van Robbers & van den Hoogen. Maar ook voor oudere jaargangen,
restantpartijen en de meest gevarieerde (wijn)cadeautjes bent u hier aan het juiste adres.
Korting
Museum entree

10%

Zaterdag proeverij

10%

Proeverij de Luxe

zaal huur/vergaderingen

10%

10%

wijn/champagne/port/whisky/cognac en verpakkingen 7%
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Bijzonderheden
Op het terrein van Robbers & van den Hoogen bevindt zich onze wijnwinkel “Au Raisin”, met
alle wijnen uit onze catalogus. Daarnaast treft u hier ook oudere jaargangen en diverse
wijngeschenken aan (uit te breiden met een proeverij of arrangement). U kunt hier rustig op
zoek gaan naar een lekkere wijn en beroep doen op de expertise van onze wijnkenners.
In onze winkel vindt u daarnaast ook allerlei geschenkverpakkingen en wijnaccessoires.
De winkel is elke werkdag van 10:00 tot 18:00 uur geopend en op zaterdag van 10:00 tot
17:00 uur.
De winkel is gemakkelijk te bereiken met de auto en het OV. Ons terrein is voorzien van
gratis, ruime parkeergelegenheid.
Openingstijden
De winkel is elke werkdag van 10:00 tot 18:00 uur geopend en op zaterdag van 10:00 tot
17:00 uur.
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APETITO
Assortiment
apetito levert al 25 jaar maaltijden aan huis in het hele land! Onze service staat open voor
iedereen die tijdelijk of voor langere duur niet zelf wil of kan koken. Ook voor u is het
mogelijk om onze heerlijke en gezonde maaltijden te bestellen.
U kunt bij apetito elke dag kiezen uit 137 verschillende maaltijden. Ook voor dieetvormen en
speciale voedingsgewoonten bent u bij apetito aan het juiste adres. Wij komen uw bestelling
één keer per week bij u thuis bezorgen.
De maaltijden bewaart u in uw vriezer en bereidt u in de magnetron of oven. Wilt u bestellen
of heeft u een vraag aan ons, dan kunt u bellen met onze klantenservice. Wij zijn bereikbaar
op werkdagen van 08.00-18.00 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-0232975. U vindt
ons ook op het internet via www.apetito.nl en onze webshop via www.apetito-shop.nl.
Korting
Leden van Den Brink bieden wij 10% korting op alle bestellingen.
Hiervoor geeft u bij uw eerste bestelling de aanmeldcode: 6279 door en vermeldt dat u lid
bent van Den Brink.
Daarnaast ontvangt u bij elke bestelling een spaarzegel waarmee u kunt sparen voor gratis
maaltijden, soep en/of ijs.
Met 5 gespaarde zegels ontvangt u al 12 bekers ijs gratis!
Bijzonderheden
Bij uw eerste bestelling vermeldt u dat u lid bent van Den Brink en geeft u de
aanmeldcode door, zoals vermeld onder Kortingen.
Openingstijden
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur via het gratis telefoonnummer
0800-0232975 en op internet via www.apetito.nl en www.apetito-shop.nl.
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HERBERG DE ENGEL
Assortiment
Lunches, diners, feesten, partijen, bruiloften, buﬀetten, brunches, braaien, steengrillen,
pannenkoeken, vergaderingen, Oud-Hollandse spelen, klumkesgolf, boogschieten, catering
en personeelsfeesten. Uniek Terras.
Korting
15% op het notabedrag van lunches op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van erkende
feestdagen.
10% op het notabedrag van diners op maandag t/m donderdag, met uitzondering van
erkende feestdagen.
Bijzonderheden
Korting niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Voor partijen/groepen: speciale afspraken in overleg.
Openingstijden
De keuken is doorlopend geopend vanaf 11.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten, groepen in overleg.
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WIJNHUIS SONSBEEK
Assortiment
Binnen- en buitenlands gedistilleerd
Wijnen
Korting
5%
Bijzonderheden
Prijzen inclusief BTW.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag

13.00-18.00 uur

dinsdag en woensdag

09.00-18.00 uur

donderdag

09.00-20.00 uur (koopavond)

vrijdag

09.00-18.00 uur

zaterdag

08.30-17.00 uur

