Lekkerlander is het product van de familie Meerkerk in Nieuw-Lekkerland.
Heerlijk mals vlees van koeien die in de wei hebben gelopen, geen stress
hebben gekend en een goed leven hebben gehad. Een streekproduct van
internationale allure dat wordt geleverd aan restaurants en keurslagers
en… aan de slagerijen van PLUS 't Lam.
www.lekkerlander.nl

Lekkerlander

Biefstuk
250 gram

van 5,12

2.99
Lekkerlander

van 2,75

250 gram

1.99

Tartaar
Peter Tap is sinds januari 2014 eigenaar
van deze Keurslagerij in Ameide. Hij
zet daar de traditie van de familie
Muilwijk voort en levert de vaak bekroonde, heerlijke en ambachtelijke
vleesproducten. In de slagerij van PLUS
’t Lam kunt u genieten van runderrookvlees, slagersachterham, rollades
en grillworst van Keurslager Muilwijk.
www.muilwijk.keurslager.nl

Keurslager Muilwijk

Willem & Drees zit totaal niet in
de buurt. Maar de producten die
zij leveren wel. Zij zoeken telers
in de buurt die duurzaam en
veelal op biologische wijze
groente en fruit kweken.
Gelukkig zijn die ook in de omgeving van Dordrecht te vinden.
Bij PLUS ’t Lam is dit smakelijke en
seizoensgebonden groente en
fruit te verkrijgen.
www.willemendrees.nl

Slagers
achterham

Bio
Oerkomkommer

100 gram

van 1,69

van 2,29

1.

49

0.99

1.99

van 2,69

1.

99

PLUS ‘t LAM Dubbeldam
PLUS ‘t LAM Bieshof

Runder
rookvlees
100 gram

Dubbelsteijnlaan west 92, 3319 EM Dordrecht, 078 6164324
Van Eesterenplein 23, 3315 KS Dordrecht, 078 6165788

van 2,79

Bio
Tomaten
wilde mix

Aanbiedingen geldig
van ma16 juni t/m za 21 juni 2014
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Wat je dichtbij haalt is (h)eerlijk
Banketbakkerij Brokking is een begrip in Dordrecht en de wijde omtrek. De vijfde generatie sinds
1898, maakt nog steeds het overheerlijke hazelnootgebak dat al
meer dan vijftig jaar volgens hetzelfde recept wordt gemaakt. Het
Brokking hazelnootgebak vinden
we bij PLUS ’t Lam als gebakjes of
in de vorm van taarten.
www.hazelnootgebak.nl

Weer zoiets onweerstaanbaars;
die heerlijke slagroomtruffels van
Olala Chocola. Ze worden gemaakt
in Dordrecht in een schitterend
pand uit de 17e eeuw op de Voorstraat. Dordtenaren hebben de
smaak ontdekt en inmiddels zijn er
meerdere plekken in Nederland
waar Olala gelijk staat aan chocola.
Ook verkrijgbaar bij PLUS ’t Lam.
www.olalachocola.nl

Ola la chocolade

Het recept van Kamps paardenworst? Dat zal Kamps Vleeswaren
in Dordrecht niet prijsgeven.
Kwaliteitspaardenvlees met een
kruidenmelange en verse pepers,
geven de unieke smaak.
De originele Kamps pondsverpakkingen en kleinere stukken, door
de slagers van PLUS ’t Lam op maat
gesneden, zijn al jaren een hit.
www.kamps-vleeswaren.nl

Schapenkop is de geuzennaam
voor een Dordtenaar. Het is ook, al
niet minder bekend, de naam voor
heerlijke roomboterkoeken met
een afbeelding van een schapenkop. Van der Breggen levert de
Schapenkoppen nu al vele jaren
aan PLUS ’t Lam, de Dordtse klanten weten wel raad met die schapenkoppen. Geen website, winkel
gevestigd aan Reeweg Oost

Kamps

Van der Breggen

Hazelnoot
taart

Slagroom
truffels

Paarden
worst

Schapen
koppen

4-6 personen

zakje 200 gram

pondje

pakje à 4 stuks

Brokking

van 10,75

8.

95

Bij Stadsbrouwerij Dordrecht wordt
het bier ambachtelijk gebrouwen
op dezelfde plek waar eeuwenlang
brouwerij De Sleutel was gevestigd.
Stadsbrouwerij Dordrecht vervult
ook een belangrijke functie als onderwijsleerbedrijf. Of het nu gaat
om Schapenkopje Blond, Amber of
Dubbel, ze zijn heerlijk en
PLUS ’t Lam heeft ze.
www.stadsbrouwerijdordrecht.nl

Schapenkopje

Bier

van 3,75

2.99
Dordrecht verdient zo langzamerhand
de titel smaakvolste stad. Want Riccardo
Talamini begon hier met zijn ijs, bereid
uit grondstoffen waaraan geen smaaken kleurstoffen toe zijn toegevoegd.
Ambachtelijk Italiaans ijs, dat sinds kort
wordt gemaakt in een nieuwe centrale
ijskeuken in Dordrecht. Ook te koop bij
PLUS ‘t Lam.
www.talamini-gelato.nl

amber/blond/dubbel
set à 4 flesjes

pot 500 ml

7.

50

2.99
Ron’s Bloemensjop in Papendrecht
is al 18 jaar leverancier van PLUS
’t Lam. Elke doordeweekse dag
koopt het bedrijf op de veiling
verse bloemen en planten om ze bij
PLUS ’t Lam af te leveren.
Waaronder ook boeketten die op
de veiling al zijn geschikt en
daarom vers en goed van kwaliteit
zijn. Ook de prijs maakt vrolijk.
www.ronsbloemensjop.nl

Talamini

Brokking
ijs

van 9,99

van 4,50

van 6,95

4.

95

Ron’s Bloemen

Boeket
van 7,99

4.99

van 3,75

2.99
Zuivelfabriek De Graafstroom bestaat
al sinds 1908 in Bleskensgraaf. Tegenwoordig is het een coöperatie waarbij
150 melkveehouders zijn aangesloten.
In de zuivelfabriek maken 70 medewerkers er kaas ‘uit het hart’.
Bij PLUS ’t Lam is deze (h)eerlijke kaas
op de zuivel-afdeling er als jong,
jong belegen, belegen en oud.
www.degraafstroom.com

De Graafstroom
Jong / Jong belegen
Belegen / Oud

Kaas
alle soorten per kilo
korting

25%

Proeverijdagen op Donderdag 19 juni bij PLUS ’t Lam Dubbeldam en op Vrijdag 20 juni bij PLUS ’t Lam Bieshof

