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In de boerderijwinkel verkopen wij onderstaande producten, waarvan de meeste op het eigen bedrijf
worden geteeld.->Verschillende soorten aardappelen zijn het gehele jaar door verkrijgbaar.
Verse vroege aardappelen zijn verkrijgbaar vanaf 1 juni . Alle aardappelen zijn verkrijgbaar in
verpakkingen vanaf 1 kg tot zakken van 12.5 kg.
->De groentes worden biologisch geteeld in de eigen moestuin en zijn seizoensgebonden.
In het voorjaar begint het met sla en spinazie. In de zomer komen daar boontjes, komkommer,
tomaten, rode bieten, wortelen, andijvie en courgettes bij. Verschillende soorten kolen zijn het gehele
jaar verkrijgbaar.
->Fruit: appels zijn het gehele jaar verkrijgbaar. Vanaf mei hebben wij zacht fruit uit de eigen tuin. Het
begint met aardbeien, waarna frambozen, bessen, pruimen en bramen volgen.
Van het vele fruit maken wij ook verschillende jams.
->U kunt bij ons dagelijks terecht voor verse scharreleieren .
->Streekproducten:
Wij zijn goed gesorteerd in Zeeuwse Streekproducten waarvan wij ook geschenkmanden
samenstellen geheel naar uw wensen
In ons assortiment :
*honing
* jams
*mosterd
* sappen
In het assortiment zitten ook verschillende bolletjes kaas:
*geitenkaasjes( naturel en met verschillende kruiden)
*boerenkaas
->groendecoraties: Alle decoraties die je op de workshop kunt maken zijn ook kant en klaar te koop,
of ze worden naar uw wensen door ons gemaakt . Ideaal voor een bijzionder en persoonsgebonden
geschenk om te geven
Geen tijd om deel te nemen aan de workshops?
Geen Nood! Wij kunnen ze voor u maken, wij leveren ook op bestelling.
http://www.hogehoeve.nl
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&#9830; ter gelegenheid van Uw 50e verjaardag; Sara en of abraham (met eigen kleding!)
&#9830; Allerlei objecten en dieren van wilgentenen voor buiten in de tuin
&#9830; Decoratieve elementen ook voor binnenshuis
&#9830; Volop kerstdecoraties voor binnen en buiten vanaf 1 december
&#9830; speciale objecten op aanvraag
Onze creaties zijn weersbestendig en hebben zonder verdere behandeling een levensduur van
minimaal 2.5 jaar als ze constant buiten staan. De wilgentenen kunnen (na volledige droging) ook
geïmpregneerd worden wat de levensduur verlengd.
Het een en ander is beperkt voorradig in de winkel. Voorbeelden vindt U ook in ons fotoalbum.

Openingstijden :wanneer de deur open is en op afspraak ( 06 12953360)
Altijd aanwezig :
donderdag : 13-17 u
vrijdag : 13 - 17 uur
Zaterdag: 10.00 tot 15.00 uur
In juli en augustus :maandag - woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Op andere tijden zelfbediening beperkt assortiment.
Let op: Geen pinapparaat aanwezig!
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