welkom in

het jaar van de vernieuwing
voor

Turcksinstraat 25 - 1830 Machelen - 02 / 309.93.37
www.slagerijlens.be

DE SLAGERIJ LENS
HISTORIEK
Slagerij Lens is opgestart
op 3 januari 2013
met veel arbeidsvreugde hebben we
de uitdaging aangegaan om
"service, kwailiteit en vakmanschap"
aan te bieden

DE VERNIEUWING
nu 3 jaar later vinden we het noodzakelijk
om onze winkel totaal te vernieuwen
naar een exclusief en modern concept,
exclusief omdat dit de eerste koeltoog
in België zal zijn met specifieke
unieke kenmerken en eigenschappen

WAAROM
om u als klant in een aangename
en moderne omgeving
een betere service en een
nog groter assortiment
te kunnen aanbieden

HUISGEMAAKTE
SPECIALITEITEN

Luikse beuling
ballekes van de chef
ovengebakken vleesbrood
jachtlookworst in runderdarm
ovengebakken pastei
witte en zwarte pensen
kip aan het spit
( enkel op zaterdag en zondag vanaf 09u30 )

TRAITEURBEREIDINGEN
vol au vent
kip zoet zuur
stoofvlees met bier
konijnenbil met bier
ossetong in madeirasaus
balletjes in tomatensaus
spaghettisaus
lamsnavarin
pizzataart
varkenshaas in groene peper
verse lasagne met ham
macaroni kaas en ham
penne bolognaise
seizoensgebonden gerechten

NIEUW - NIEUW - NIEUW
onze pistolet met beleg naar keuze
aan € 1.50 blijft bestaan maar krijgt er
een grotere broer bij

HET JAMMIE STOKBROODJE
... TOPKWALITEIT AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN ...

wit of bruin stokbroodje van 23cm 30cm
met beleg naar keuze

2.50

3.00

met vissalades

3.00

3.50

met grijze garnaalsalade

3.50

4.00

SUPPLEMENT
0.25

club
( sla-tomaat-mayo )

0.50

smos
( sla-tomaat-mayo-wortel-ei-komkommer )

... vanaf 10 broodjes ...
en voor 10u00 telefonisch
of per mail besteld
gratis geleverd aan huis, kantoor of bedrijf
( niet op maandag )

NIEUW - NIEUW - NIEUW
dagvers stokbroodje klaargemaakt
“à la minute”
met kwaliteitsvol beleg

5 TOPSUGGESTIES

... TOPKWALITEIT AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN ...

wit of bruin stokbroodje van 23cm 30cm
broodje BICKY

2.75

3.25

2.75

3.25

( balletje v/d chef - bickysaus–gegrilde ajuin )

broodje SMOS

( kaas-ham-tomaat-ei-wortel-komkommer-(light)mayo )

broodje MARTINO

2.60

3.10

( bereide americain-martinosaus-verse ajuin-augurk )

broodje GEZOND

2.50

3.00

( broodje met vele verse groentjes en (light)mayo )

broodje VAN DE CHEF

3.00

3.50

( rosbief of varkensgebraad met eiersalade )

... vanaf 10 broodjes ...
en voor 10u00 telefonisch
of per mail besteld
gratis geleverd aan huis, kantoor of bedrijf
( niet op maandag )

KAAS
ASSORTIMENT
nu nog uitgebreider assortiment
van verschillende lekkere
kazen

BROOD

... VERKRIJGBAAR 6 DAGEN PER WEEK ...
( niet op maandag )

wit of grijs brood
wit of bruin stokbrood
witte of grijze pistolets
koffiekoeken

ANDERE BRODEN

... VERKRIJGBAAR IN WEEKEND OF OP BESTELLING ...
( niet op maandag )

rozijnenbrood
suikerbrood
Luiks brood
piccolo’s of mini broodjes
crèmekoeken
verassingsbrood
andere soorten brood of koffiekoeken buiten assortiment
steeds verkrijgbaar, uitgezonderd op maandag,
mits bestelling daags voordien

UW EXTRA VOORDEEL
BIJ SLAGERIJ LENS
1 euro aankoop = 1 punt

DE QUSTOMER KLANTENKAART
100 punten =

500 gr gehakt spécial

300 punten =

5 witte of zwarte pensen

500 punten =

1 kg worst R+V

1000 punten = 7% op volgende aankoop
1500 punten = gourmet of fondueschotel
voor 4 personen ( op bestelling )

... betalingsmogelijkheden ...
... nieuwe openingsuren ...
van dinsdag tot en met vrijdag doorlopend van 07u30 tot 18u30
zaterdag doorlopend van 07u30 tot 18u00
zondag van 07u30 tot 12u30

