
FEESTFOLDER 2021

Praktische tips
U kunt bestellen vanaf 23 november.

Voorkom teleurstellingen,
bestel op tijd.
Bij heel grote drukte kan de bestelperiode
vervroegd afgesloten worden.

Bestelling voor KERSTMIS: 
doorgeven vóór 15 december.
Bestellingen voor NIEUWJAAR:
doorgeven vóór 22 december.
Dit geldt ook voor online-bestellingen.

Na deze datums kunnen bestellingen 
NIET meer gewijzigd worden.
Bestellingen voor de feestdagen kunt u
NIET telefonisch doen!

BESTEL ONLINE

Maak gebruik van deze folder of 
bestel online op onze webwinkel.
Bij bestelling online ontvangt u per e-mail 

onmiddellijk de bevestiging dat uw 
bestelling is aangekomen. Na een tweede 

bevestiging zal uw bestelling 
op de gewenste datum klaarliggen. 

Niet alleen dit feestassortiment, 
maar ook ons standaard assortiment 

kunt u via onze webwinkel bestellen.

Tip:Voor het gemakkelijk zoeken 
van uw product in onze webwinkel, 

gebruik de code of de juiste 
benaming zoals in deze folder.

Wij danken u voor het bestellen 
via onze webwinkel op 

www.brebels-truyen.be

LAATKOMERS
vinden in onze winkel altijd 

een ruim aanbod 
van kant-en-klare gerechten, 

salades, soepen, ....

VUL ZELF DEZE FOLDER IN
& BRENG HEM TIJDENS ONZE OPENINGSUREN NAAR DE WINKEL

OF BESTEL OP 
WWW.BREBELS-TRUYEN.BE

Slagerij-Traiteur Brebels-Truyen
Malta 12 - 3960 Bree - Tel. 089 46 19 59

info@brebels-truyen.be
WWW.BREBELS-TRUYEN.BE

Donderdag 23 dec. 2021: GESLOTEN
Vrijdag 24 dec. 2021: doorlopend open van 8.30u. tot 12.30u.

(Géén afhalen van bestellingen!)
Let op:

Afhalen bestellingen kan op 24 dec. alleen tussen 13u. en 17u.
of op 25 dec. 2021 tussen 9u. tot 12u.

Zondag 26 en maandag 27 dec. 2021: GESLOTEN
Dinsdag 28 en woensdag 29 dec. 2021:

 open van 9u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 17u.
Donderdag 30 december 2021: GESLOTEN

Vrijdag 31 dec. 2021: doorlopend open van 8.30u. tot 12.30u.
(Géén afhalen van bestellingen!)

Let op: 
Afhalen bestellingen kan op 31 dec. alleen tussen 14u. en 17u.

De winkel is GESLOTEN van 1 t.e.m. 11 januari 2022.

Smakelijke feestdagen !
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VOOR UW BESTELLING:



  APERITIEFHAPJES
1586  Champignonhapje 0,85/st

1583  Mini-videetje 0,85/st

1584  Mini-vishapje 0,85/st

1591  Mini-bolognaisehapje 0,85/st

1581  Mini-kaashesprolletje 0,85/st

1585  Mini-worstenbroodje 1,10/st

1599  Mini-quiche Lorraine van het huis 1,95/st

1582  Mini-groentequiche van het huis 2,10/st

1588  Tapasschotel (voor 4 pers.) 17,00/st

  Zongedroogde tomaatjes, olijven, kippenworstjes, 
  serranoham, Flandrien Grand Cru kaas

  VOORGERECHTEN
145  Sint-jakobsschelp 6,75/st

187  Zalmcocktail 6,50/st

1341  Carpaccio van kip 6,50/st

189  Garnaalcocktail 8,20/st

190  Parmaham met meloen 7,60/st

1342  Rundercarpaccio van het huis 7,90/st

1346  Vitello tonato 7,90/st

code aantal

1565  Visgourmet (+350gr/pp) 15,75/pp

  Visbrochetje, gemarineerde scampi, zalmhaasje,
  botervis, kabeljauw, tonijn, schelvis, heilbot

1564  Raclettekaas 2,30/pp

195  Kaasschotel (vanaf 4 pers.) 10,50/pp

  8 soorten kaas afgewerkt met vers fruit,
  noten & druiven

196  Vleesschotel (vanaf 4 pers.) 8,50/pp

  Verschillende soorten paté, fijne charcuterie 
  en salades, afgewerkt met vers fruit

160  Groenten standaard (vanaf 4 pers.) 5,70/pp

  Rijstsalade, komkommers, witte kool, tomaten,
  waldorfsalade, geraspte wortelen, aardappelsalade,  
  macaronisalade

408  Groenten extra (vanaf 4 pers.) 6,50/pp

  Fetasalade, witte kool, frisse pastasalade, 
  aardappelsalade, geraspte wortelen, rijstsalade,
  tomaten, waldorfsaladeZoekt u een lekker geschenk?

Vraag naar onze cadeaubon
of onze verrassingsmandjes !Voor sommige gerechten gebruiken wij ons materiaal tegen waarborg.

Naam: ....................................................................................

Adres: ....................................................................................

Plaats: ....................................................................................

  .....................................................................................

Tel. nr.: ...................................................................................

E-mail: ....................................................................................

Ik haal graag mijn feestbestelling af op
............./............./2021 om ............................................. uur

Hou a.u.b. rekening met onze afhaaluren op de achterkant van deze folder.

code aantal

code aantal code aantal

  Koude
  sauzen 7,00/kg

409  Cocktail 
413  Honingmosterd
410  Tartaar 
414  Pikante saus
411  Curry 
1614  Mayonaise
412  Looksaus

  Warme
  sauzen 9,50/kg

162  Champignonroom 
1623  Luikse saus
418  Stroganoff 
1621  Béarnaisesaus
419  Peperroom 

  SOEPEN
1934  Tomatenroomsoep met balletjes 3,75/liter

1931  Aspergeroomsoep  3,75/liter

1933  Champignonroomsoep met boschampignons 3,75/liter

1542  Ossenstaartsoep met fijne groentjes 5,20/liter

1938  Soep van noordzeevis 6,95/liter

  WARME GROENTEN
1813  Mix van warme seizoensgroenten 3,50/pp

1816  Wijnpeertjes met veenbessen 1,95/pp

0009  Gestoofd witloof 1,75/pp

1811  Boontjes met gerookt spek 1,75/pp

  AARDAPPELGERECHTEN
1521  Aardappelgratin (250gr) 3,50/pp

1511  Aardappelpuree (250gr) 2,75/pp

185  Verse kroketten (10 stuks) 3,00

code aantal

code aantal

code aantal
  HOOFDGERECHTEN Vanaf 2 personen

1691  Konijn op grootmoeders wijze 6,75/pp

165  Rundstong in madeirasaus 6,90/pp

171  Kipfilet met kruidenkaassaus 6,90/pp

172  Scampi’s met een roomsausje (8 stuks) 10,50/pp

1412  Normandische scharrolletjes 9,90/pp

158  Hertengebraad met wildsaus 11,50/pp

159  Eendenborstfilet met sinaasappelsaus 10,50/pp

161  Everzwijnfilet met wildsaus 11,90/pp

  en boschampignons

Champignonroomsaus, béarnaisesaus, Luikse saus, mosterdsaus, 
peperroomsaus of stroganoffsaus zijn verkrijgbaar bij onderstaande 
vleessoorten en zijn inbegrepen in de prijs.

1741-1746  Orloffgebraad 8,30/pp 
1751-1756  Kalkoenfilet 6,75/pp

1761-1766  Varkenshaasje 7,50/pp

1771-1776  Varkensfilet 6,60/pp

1791-1796  Kalfsgebraad 8,95/pp

1801-1806  Kipfilet 6,75/pp

code aantal

code aantal

157  Fondue standaard (+350gr/pp) 10,30/pp

  Kipfilet, rundblokjes, kalkoenfilet, vleesballetjes, 
  spekrolletjes, varkensfilet

1578  Fondue extra (+350gr/pp) 13,70/pp

  Kipfilet, rundblokjes, spekrolletjes, kalfsblokjes,  
  gepaneerde scampi, mini-loempia

197  Fondue voor kinderen (+150gr/pp) 6,50/pp

  Kipfilet, vleesballetjes, spekrolletjes, worstschijfjes

156  Gourmet (+350gr/pp) 10,75/pp

  Kipfilet, souvlaki, kipbrochetje, biefstukje, spekje, 
  varkensfilet, mini-hamburger, varkensgyros,
  worstschijfjes, mini-bruschettastokje

198  Steengrill (+350gr/pp) 11,60/pp

  Kipfilet, kipbrochetje, biefstukje, mini-hamburger, 
  worstschijfjes, kipgyros, varkensfilet, gemarineerde 
  lamskroon, souvlaki, spekje

200  Gourmet of steengrill 
  voor kinderen (+150gr/pp) 6,50/pp

  Mini-hamburger, mini-bruschettastokje,
  kipfilet, worstschijfjes

vanaf
2 personen

Om vergissingen te voorkomen kunnen 
de samenstellingen van de gerechten en de schotels niet gewijzigd worden.

Vanwege de drukte van de eindejaarsperiode worden er 
vanaf 15 december tot 11 januari geen koude schotels gemaakt.

Welke saus verkiest u?

code gram code gram



  APERITIEFHAPJES
1586  Champignonhapje 0,85/st

1583  Mini-videetje 0,85/st

1584  Mini-vishapje 0,85/st

1591  Mini-bolognaisehapje 0,85/st

1581  Mini-kaashesprolletje 0,85/st

1585  Mini-worstenbroodje 1,10/st

1599  Mini-quiche Lorraine van het huis 1,95/st

1582  Mini-groentequiche van het huis 2,10/st

1588  Tapasschotel (voor 4 pers.) 17,00/st

  Zongedroogde tomaatjes, olijven, kippenworstjes, 
  serranoham, Flandrien Grand Cru kaas

  VOORGERECHTEN
145  Sint-jakobsschelp 6,75/st

187  Zalmcocktail 6,50/st

1341  Carpaccio van kip 6,50/st

189  Garnaalcocktail 8,20/st

190  Parmaham met meloen 7,60/st

1342  Rundercarpaccio van het huis 7,90/st

1346  Vitello tonato 7,90/st

code aantal

1565  Visgourmet (+350gr/pp) 15,75/pp

  Visbrochetje, gemarineerde scampi, zalmhaasje,
  botervis, kabeljauw, tonijn, schelvis, heilbot

1564  Raclettekaas 2,30/pp

195  Kaasschotel (vanaf 4 pers.) 10,50/pp

  8 soorten kaas afgewerkt met vers fruit,
  noten & druiven

196  Vleesschotel (vanaf 4 pers.) 8,50/pp

  Verschillende soorten paté, fijne charcuterie 
  en salades, afgewerkt met vers fruit

160  Groenten standaard (vanaf 4 pers.) 5,70/pp

  Rijstsalade, komkommers, witte kool, tomaten,
  waldorfsalade, geraspte wortelen, aardappelsalade,  
  macaronisalade

408  Groenten extra (vanaf 4 pers.) 6,50/pp

  Fetasalade, witte kool, frisse pastasalade, 
  aardappelsalade, geraspte wortelen, rijstsalade,
  tomaten, waldorfsaladeZoekt u een lekker geschenk?

Vraag naar onze cadeaubon
of onze verrassingsmandjes !Voor sommige gerechten gebruiken wij ons materiaal tegen waarborg.

Naam: ....................................................................................

Adres: ....................................................................................

Plaats: ....................................................................................

  .....................................................................................

Tel. nr.: ...................................................................................

E-mail: ....................................................................................

Ik haal graag mijn feestbestelling af op
............./............./2021 om ............................................. uur

Hou a.u.b. rekening met onze afhaaluren op de achterkant van deze folder.

code aantal

code aantal code aantal

  Koude
  sauzen 7,00/kg

409  Cocktail 
413  Honingmosterd
410  Tartaar 
414  Pikante saus
411  Curry 
1614  Mayonaise
412  Looksaus

  Warme
  sauzen 9,50/kg

162  Champignonroom 
1623  Luikse saus
418  Stroganoff 
1621  Béarnaisesaus
419  Peperroom 

  SOEPEN
1934  Tomatenroomsoep met balletjes 3,75/liter

1931  Aspergeroomsoep  3,75/liter

1933  Champignonroomsoep met boschampignons 3,75/liter

1542  Ossenstaartsoep met fijne groentjes 5,20/liter

1938  Soep van noordzeevis 6,95/liter

  WARME GROENTEN
1813  Mix van warme seizoensgroenten 3,50/pp

1816  Wijnpeertjes met veenbessen 1,95/pp

0009  Gestoofd witloof 1,75/pp

1811  Boontjes met gerookt spek 1,75/pp

  AARDAPPELGERECHTEN
1521  Aardappelgratin (250gr) 3,50/pp

1511  Aardappelpuree (250gr) 2,75/pp

185  Verse kroketten (10 stuks) 3,00

code aantal

code aantal

code aantal
  HOOFDGERECHTEN Vanaf 2 personen

1691  Konijn op grootmoeders wijze 6,75/pp

165  Rundstong in madeirasaus 6,90/pp

171  Kipfilet met kruidenkaassaus 6,90/pp

172  Scampi’s met een roomsausje (8 stuks) 10,50/pp

1412  Normandische scharrolletjes 9,90/pp

158  Hertengebraad met wildsaus 11,50/pp

159  Eendenborstfilet met sinaasappelsaus 10,50/pp

161  Everzwijnfilet met wildsaus 11,90/pp

  en boschampignons

Champignonroomsaus, béarnaisesaus, Luikse saus, mosterdsaus, 
peperroomsaus of stroganoffsaus zijn verkrijgbaar bij onderstaande 
vleessoorten en zijn inbegrepen in de prijs.

1741-1746  Orloffgebraad 8,30/pp 
1751-1756  Kalkoenfilet 6,75/pp

1761-1766  Varkenshaasje 7,50/pp

1771-1776  Varkensfilet 6,60/pp

1791-1796  Kalfsgebraad 8,95/pp

1801-1806  Kipfilet 6,75/pp

code aantal

code aantal

157  Fondue standaard (+350gr/pp) 10,30/pp

  Kipfilet, rundblokjes, kalkoenfilet, vleesballetjes, 
  spekrolletjes, varkensfilet

1578  Fondue extra (+350gr/pp) 13,70/pp

  Kipfilet, rundblokjes, spekrolletjes, kalfsblokjes,  
  gepaneerde scampi, mini-loempia

197  Fondue voor kinderen (+150gr/pp) 6,50/pp

  Kipfilet, vleesballetjes, spekrolletjes, worstschijfjes

156  Gourmet (+350gr/pp) 10,75/pp

  Kipfilet, souvlaki, kipbrochetje, biefstukje, spekje, 
  varkensfilet, mini-hamburger, varkensgyros,
  worstschijfjes, mini-bruschettastokje

198  Steengrill (+350gr/pp) 11,60/pp

  Kipfilet, kipbrochetje, biefstukje, mini-hamburger, 
  worstschijfjes, kipgyros, varkensfilet, gemarineerde 
  lamskroon, souvlaki, spekje

200  Gourmet of steengrill 
  voor kinderen (+150gr/pp) 6,50/pp

  Mini-hamburger, mini-bruschettastokje,
  kipfilet, worstschijfjes

vanaf
2 personen

Om vergissingen te voorkomen kunnen 
de samenstellingen van de gerechten en de schotels niet gewijzigd worden.

Vanwege de drukte van de eindejaarsperiode worden er 
vanaf 15 december tot 11 januari geen koude schotels gemaakt.

Welke saus verkiest u?

code gram code gram



  APERITIEFHAPJES
1586  Champignonhapje 0,85/st

1583  Mini-videetje 0,85/st

1584  Mini-vishapje 0,85/st

1591  Mini-bolognaisehapje 0,85/st

1581  Mini-kaashesprolletje 0,85/st

1585  Mini-worstenbroodje 1,10/st

1599  Mini-quiche Lorraine van het huis 1,95/st

1582  Mini-groentequiche van het huis 2,10/st

1588  Tapasschotel (voor 4 pers.) 17,00/st

  Zongedroogde tomaatjes, olijven, kippenworstjes, 
  serranoham, Flandrien Grand Cru kaas

  VOORGERECHTEN
145  Sint-jakobsschelp 6,75/st

187  Zalmcocktail 6,50/st

1341  Carpaccio van kip 6,50/st

189  Garnaalcocktail 8,20/st

190  Parmaham met meloen 7,60/st

1342  Rundercarpaccio van het huis 7,90/st

1346  Vitello tonato 7,90/st

code aantal

1565  Visgourmet (+350gr/pp) 15,75/pp

  Visbrochetje, gemarineerde scampi, zalmhaasje,
  botervis, kabeljauw, tonijn, schelvis, heilbot

1564  Raclettekaas 2,30/pp

195  Kaasschotel (vanaf 4 pers.) 10,50/pp

  8 soorten kaas afgewerkt met vers fruit,
  noten & druiven

196  Vleesschotel (vanaf 4 pers.) 8,50/pp

  Verschillende soorten paté, fijne charcuterie 
  en salades, afgewerkt met vers fruit

160  Groenten standaard (vanaf 4 pers.) 5,70/pp

  Rijstsalade, komkommers, witte kool, tomaten,
  waldorfsalade, geraspte wortelen, aardappelsalade,  
  macaronisalade

408  Groenten extra (vanaf 4 pers.) 6,50/pp

  Fetasalade, witte kool, frisse pastasalade, 
  aardappelsalade, geraspte wortelen, rijstsalade,
  tomaten, waldorfsaladeZoekt u een lekker geschenk?

Vraag naar onze cadeaubon
of onze verrassingsmandjes !Voor sommige gerechten gebruiken wij ons materiaal tegen waarborg.

Naam: ....................................................................................

Adres: ....................................................................................

Plaats: ....................................................................................

  .....................................................................................

Tel. nr.: ...................................................................................

E-mail: ....................................................................................

Ik haal graag mijn feestbestelling af op
............./............./2021 om ............................................. uur

Hou a.u.b. rekening met onze afhaaluren op de achterkant van deze folder.

code aantal

code aantal code aantal

  Koude
  sauzen 7,00/kg

409  Cocktail 
413  Honingmosterd
410  Tartaar 
414  Pikante saus
411  Curry 
1614  Mayonaise
412  Looksaus

  Warme
  sauzen 9,50/kg

162  Champignonroom 
1623  Luikse saus
418  Stroganoff 
1621  Béarnaisesaus
419  Peperroom 

  SOEPEN
1934  Tomatenroomsoep met balletjes 3,75/liter

1931  Aspergeroomsoep  3,75/liter

1933  Champignonroomsoep met boschampignons 3,75/liter

1542  Ossenstaartsoep met fijne groentjes 5,20/liter

1938  Soep van noordzeevis 6,95/liter

  WARME GROENTEN
1813  Mix van warme seizoensgroenten 3,50/pp

1816  Wijnpeertjes met veenbessen 1,95/pp

0009  Gestoofd witloof 1,75/pp

1811  Boontjes met gerookt spek 1,75/pp

  AARDAPPELGERECHTEN
1521  Aardappelgratin (250gr) 3,50/pp

1511  Aardappelpuree (250gr) 2,75/pp

185  Verse kroketten (10 stuks) 3,00

code aantal

code aantal

code aantal
  HOOFDGERECHTEN Vanaf 2 personen

1691  Konijn op grootmoeders wijze 6,75/pp

165  Rundstong in madeirasaus 6,90/pp

171  Kipfilet met kruidenkaassaus 6,90/pp

172  Scampi’s met een roomsausje (8 stuks) 10,50/pp

1412  Normandische scharrolletjes 9,90/pp

158  Hertengebraad met wildsaus 11,50/pp

159  Eendenborstfilet met sinaasappelsaus 10,50/pp

161  Everzwijnfilet met wildsaus 11,90/pp

  en boschampignons

Champignonroomsaus, béarnaisesaus, Luikse saus, mosterdsaus, 
peperroomsaus of stroganoffsaus zijn verkrijgbaar bij onderstaande 
vleessoorten en zijn inbegrepen in de prijs.

1741-1746  Orloffgebraad 8,30/pp 
1751-1756  Kalkoenfilet 6,75/pp

1761-1766  Varkenshaasje 7,50/pp

1771-1776  Varkensfilet 6,60/pp

1791-1796  Kalfsgebraad 8,95/pp

1801-1806  Kipfilet 6,75/pp

code aantal

code aantal

157  Fondue standaard (+350gr/pp) 10,30/pp

  Kipfilet, rundblokjes, kalkoenfilet, vleesballetjes, 
  spekrolletjes, varkensfilet

1578  Fondue extra (+350gr/pp) 13,70/pp

  Kipfilet, rundblokjes, spekrolletjes, kalfsblokjes,  
  gepaneerde scampi, mini-loempia

197  Fondue voor kinderen (+150gr/pp) 6,50/pp

  Kipfilet, vleesballetjes, spekrolletjes, worstschijfjes

156  Gourmet (+350gr/pp) 10,75/pp

  Kipfilet, souvlaki, kipbrochetje, biefstukje, spekje, 
  varkensfilet, mini-hamburger, varkensgyros,
  worstschijfjes, mini-bruschettastokje

198  Steengrill (+350gr/pp) 11,60/pp

  Kipfilet, kipbrochetje, biefstukje, mini-hamburger, 
  worstschijfjes, kipgyros, varkensfilet, gemarineerde 
  lamskroon, souvlaki, spekje

200  Gourmet of steengrill 
  voor kinderen (+150gr/pp) 6,50/pp

  Mini-hamburger, mini-bruschettastokje,
  kipfilet, worstschijfjes

vanaf
2 personen

Om vergissingen te voorkomen kunnen 
de samenstellingen van de gerechten en de schotels niet gewijzigd worden.

Vanwege de drukte van de eindejaarsperiode worden er 
vanaf 15 december tot 11 januari geen koude schotels gemaakt.

Welke saus verkiest u?

code gram code gram



FEESTFOLDER 2021

Praktische tips
U kunt bestellen vanaf 23 november.

Voorkom teleurstellingen,
bestel op tijd.
Bij heel grote drukte kan de bestelperiode
vervroegd afgesloten worden.

Bestelling voor KERSTMIS: 
doorgeven vóór 15 december.
Bestellingen voor NIEUWJAAR:
doorgeven vóór 22 december.
Dit geldt ook voor online-bestellingen.

Na deze datums kunnen bestellingen 
NIET meer gewijzigd worden.
Bestellingen voor de feestdagen kunt u
NIET telefonisch doen!

BESTEL ONLINE

Maak gebruik van deze folder of 
bestel online op onze webwinkel.
Bij bestelling online ontvangt u per e-mail 

onmiddellijk de bevestiging dat uw 
bestelling is aangekomen. Na een tweede 

bevestiging zal uw bestelling 
op de gewenste datum klaarliggen. 

Niet alleen dit feestassortiment, 
maar ook ons standaard assortiment 

kunt u via onze webwinkel bestellen.

Tip:Voor het gemakkelijk zoeken 
van uw product in onze webwinkel, 

gebruik de code of de juiste 
benaming zoals in deze folder.

Wij danken u voor het bestellen 
via onze webwinkel op 

www.brebels-truyen.be

LAATKOMERS
vinden in onze winkel altijd 

een ruim aanbod 
van kant-en-klare gerechten, 

salades, soepen, ....

VUL ZELF DEZE FOLDER IN
& BRENG HEM TIJDENS ONZE OPENINGSUREN NAAR DE WINKEL

OF BESTEL OP 
WWW.BREBELS-TRUYEN.BE

Slagerij-Traiteur Brebels-Truyen
Malta 12 - 3960 Bree - Tel. 089 46 19 59

info@brebels-truyen.be
WWW.BREBELS-TRUYEN.BE

Donderdag 23 dec. 2021: GESLOTEN
Vrijdag 24 dec. 2021: doorlopend open van 8.30u. tot 12.30u.

(Géén afhalen van bestellingen!)
Let op:

Afhalen bestellingen kan op 24 dec. alleen tussen 13u. en 17u.
of op 25 dec. 2021 tussen 9u. tot 12u.

Zondag 26 en maandag 27 dec. 2021: GESLOTEN
Dinsdag 28 en woensdag 29 dec. 2021:

 open van 9u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 17u.
Donderdag 30 december 2021: GESLOTEN

Vrijdag 31 dec. 2021: doorlopend open van 8.30u. tot 12.30u.
(Géén afhalen van bestellingen!)

Let op: 
Afhalen bestellingen kan op 31 dec. alleen tussen 14u. en 17u.

De winkel is GESLOTEN van 1 t.e.m. 11 januari 2022.

Smakelijke feestdagen !
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VOOR UW BESTELLING:



FEESTFOLDER 2021

Praktische tips
U kunt bestellen vanaf 23 november.

Voorkom teleurstellingen,
bestel op tijd.
Bij heel grote drukte kan de bestelperiode
vervroegd afgesloten worden.

Bestelling voor KERSTMIS: 
doorgeven vóór 15 december.
Bestellingen voor NIEUWJAAR:
doorgeven vóór 22 december.
Dit geldt ook voor online-bestellingen.

Na deze datums kunnen bestellingen 
NIET meer gewijzigd worden.
Bestellingen voor de feestdagen kunt u
NIET telefonisch doen!

BESTEL ONLINE

Maak gebruik van deze folder of 
bestel online op onze webwinkel.
Bij bestelling online ontvangt u per e-mail 

onmiddellijk de bevestiging dat uw 
bestelling is aangekomen. Na een tweede 

bevestiging zal uw bestelling 
op de gewenste datum klaarliggen. 

Niet alleen dit feestassortiment, 
maar ook ons standaard assortiment 

kunt u via onze webwinkel bestellen.

Tip:Voor het gemakkelijk zoeken 
van uw product in onze webwinkel, 

gebruik de code of de juiste 
benaming zoals in deze folder.

Wij danken u voor het bestellen 
via onze webwinkel op 

www.brebels-truyen.be

LAATKOMERS
vinden in onze winkel altijd 

een ruim aanbod 
van kant-en-klare gerechten, 

salades, soepen, ....
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