Product

Openingsuren

Biologische kippeneieren

Elke dag van 10u00 – 12u00

Appels, peren, kersen (seizoen),
appelstroop, perenstroop, appelsap,
appel-kriekensap en zachte honing.

Hoeve Jadoul
Bij Hoeve Jadoul is vers fruit van eigen productie
Hoogstraat 34
steeds te koop in de fruitautomaat.
3890 Gingelom

Seizoensgebonden aanbod

Groene asperges en andere
streekproducten (stropen, confituren,
fruitsappen, …)

Contactgegevens
Bio-ei-korbol
Abdijstraat 4
3890 Gingelom

www.hoevejadoul.be

Tijdens het aspergeseizoen (van april t.e.m. 25
juni) is de hoevewinkel alle dagen open van 9u
t.e.m. 18u. Dinsdag is het gesloten.

Kamerijckhoeve
Kamerijckstraat 11
3890 Gingelom
www.regalys.be

Rund- en kalfsvlees, varkensvlees,
lamsvlees, gevogelte, charcuterie en
vleesbereidingen

Open op zaterdag van 8u00-12u00 en 13u0017u00

Hoeveslagerij Stefan Thijsen
Klein Jeukstraat 78
3890 Gingelom
www.hoeveslagerijstefan.be

Frambozen,bramen, kersen, pruimen,
peren en rode bessen
Seizoensgebonden aanbod

Van half juni tot eind oktober zijn jullie
welkom doorheen de dag.

HKF bvba
Muizenstraat 15
3891 Gingelom

Elke dag van 9u00 – 21u00
Aardappelen
Appelsap
Perenstroop

Aardappelen

In de aardappelkist kan je elke dag terecht om
aardappelen, zoete aardappelen, appelsap en
perensiroop te kopen. Op die manier kunnen jullie
altijd aardappelen verkrijgen ook al is de boer op
het veld.
Alle dagen geopend van 9u00 - 12u00 en van
13u00 - 17u00, behalve op zondag.
Zaterdag doorlopend geopend.

Seizoensgebonden groenten en fruit

Producten worden aan huis geleverd.
Bestellen kan op www.boerderij-wagelmans.be

Tomboshoeve
Oude Katsei 67b
3890 Gingelom
www.tomboshoeve.com
Aardappelen Biets Trudo
Steenstraat 29
3890 Gingelom
Boerderij Wagelmans
Driehoekstraat 11
3891 Gingelom
www.boerderij-wagelmans.be

Aardbeien, appels, peren,
rode en zwarte bessen, krieken en
zoete kersen

Producten kunnen op afspraak worden afgehaald.
Graag een bestelling doorgeven via e-mail
De Klein-Jeukhoeve
(evandima@hotmail.com) of telefoon
Klein-jeukstraat 51
(0474/73.53.96)
3890 Gingelom

Seizoensgebonden aanbod
Alle dagen geopend van 17u00 tot 19u00, behalve Ivo Cox
Appelsap, appelen, kersen en pruimen
op zondag
Kriekelstraat 1
Aanbod is seizoensafhankelijk
3890 Gingelom
Charlie Motmans
Kordia en regina kersen
Winkeltje aan huis
Daalstraat 15a
Aanbod enkel in juli
3891 Gingelom
Groenten en fruit, zuivel, eieren en
verwerkte producten.
Alles van eigen teelt of rechtstreeks
van collega landbouwers.

Vanaf 5 september 2020 iedere vrijdag van
9u tot 18u en zaterdag van 8u tot 17u

Boergondiër
Steenweg 161-165
3890 Gingelom

