
Heeft u 6 van de 8 aanbiedingen op de strippenkaart 

afgestempeld, dan ontvangt u een Paas-brunch salade 

of een tapas grilschotel voor 4 personen GRATIS!

Voordeel weken 
 bij Gildeslager 
Van Ingen

Voor heerlijke ambachtelijke producten van topkwaliteit bent u bij ons aan 

het juiste adres. De komende weken kunt u voordelig genieten van een paar 

toppers met deze 8 aantrekkelijke aanbiedingen.

Geldig van 20 maart t/m 25 maart 2017

Geldig van 3 april t/m 8 april 2017

Geldig van 27 maart t/m 1 april 2017

Geldig van 10 april t/m 15 april

De Gildeslager van Ingen
 verrast je smaak! 

Runderbraadlapjes 

Bij 3 stuks de 
vierde GRatIs! 

Mini varkenfilet of 
kipfilet rollade 

per stuk € 5,95 

Onze beroemde 
Kipfilet snitsels 

4 halen = 3 betalen

Paashaasjes 3 stuks 
€ 5,95 varkenshaas 
met katenspek of 
bladerdeeg

Boeren slavinken 
en lente burgers 

2x 4 stuks voor €6,50 

2 Wraps + bakje 
Griekse rauwkost, 
samen € 5,95
Keuze uit: Oosterse-, voorjaar-, 
streetsaus- en bami wrap

Bij aankoop van 2 hele 
racks gegrilde spare ribs

3 gegrilde kippen 
bouten GRatIs!

Varkenshaas met champi-
gnon roomsaus of spring 
Beef (rosbief)  in oven-
bakje 500 gram € 6,95

Havenplein 3, 8281 EV Genemuiden
Telefoon 038 - 3855113  www.slagerijvaningen.nl
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Feestje?

De Gildeslager van Ingen
 verrast je smaak! 

Voor meer informatie: www.slagerijvaningen.nl

Heeft u iets te vieren, dan verzorgen wij graag uw warm en koud buffet. Bij u thuis 

of op uw feestlocatie. Al onze buffetten worden met verse ingrediënten en met de 

grootst mogelijke zorg bereid. Ook een glutenvrij of vegetarisch menu behoort tot de 

mogelijkheden.

Wij bieden u diverse buffetmogelijkheden, van eenvoudig tot 

luxe. Wilt u zelf uw buffet samenstellen of heeft u andere 

wensen, neem dan gerust contact met ons op!

Standaard buffet

Buffet de luxe

Buffet Genemuiden

Stamppot en Hollands buffet

Dessert buffet

Hapjesbuffetten

Hapjesschotels

Saladeschotels




