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Eindejaarsproducten
Het jaar 2012 nadert al weer de
eindstreep. Bij Driekant zijn de
voorbereidingen voor de eindejaarsproducten al in volle gang.
Zo komen er wekelijks volle karren
met speculaas uit de oven. Een
echte DRIEKANTTOPPER!
Als u dit jaar met kerst overweegt
uw (zaken) relaties een écht smakelijk attentie te geven, Driekant
bakt heerlijke amandelstaven,
kransen en kerststollen in mooie
geschenkverpakking. Wij geven tot
15 november een ‘vroegboekkorting’ van 15% voor aantallen
boven de 10 stuks.
Foto Kastermans, NCRV

driek(l)ant nieuws
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Driekant op TV
in de maand november start de
NTR op Ned. 2 een nieuwe reeks
uitzendingen 10 x Beter.
Presentator Harm Edens kwam
naar Driekant op zoek naar de Hogere Ambachtsschool. Met het initiatief van de Hogere Ambachtsschool ( HAs) werkt Driekant aan
een nieuwe economie waaraan iedereen meedoet en niemand wordt
uitgesloten. De HAs organiseert regelmatig bijeenkomsten,bijv. 29
november 3e HAscafé.
Voor meer info:
www.hogereambachtsschool.nl
Driekant brood in Deventer
Vanaf heden is Driekant brood en
banket te koop bij ‘Joop’ aan de
grote Poot in Deventer.
Dagelijks vers!

100 jaar bakkersambacht
bij Driekant
In oktober dit jaar is het 100 jaar
geleden dat de grootvader van
Henk Smit, directeur van Driekant,
een bakkerij is begonnen in het
Zuid Hollandse plaatsje Kinderdijk.
Tot op de dag van vandaag is in
Zutphen, door de familie Smit, het
bakkersambacht doorgegeven en is
er steeds weer vernieuwende inbreng aan gegeven. Op zaterdag
3 november van 11 tot 15 uur bent
u welkom in de bakkerij. Henk zal
dan samen met zijn zoons Piet en
Marijn (de 4e generatie) laten zien
en ervaren wat het bakkersambacht van toen en nu inhoudt.
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weekaanbiedingen driek(l)ant

BROOD
Datum:

Omschrijving:

Normaal:

Aanbieding:

8-13 okt

zadenbrood

€ 3,10

€ 2,80

15-21 okt

b.d. volkoren

€ 2.35

€ 2.10

22-27 okt

5 artisette baguette

€ 3.75

€ 3.40

29-3 nov

desem zonnebloempit

€ 3.05

€ 2.75

5-10 nov

grof volkoren

€ 2.50

€ 2.25

12-17 nov

rijstwalnoot brood

€ 2.50

€ 2.25

19-24 nov

5-mueslibolletjes

€ 4.50

€ 4.05

26-1 dec

lichtnatuur desem

€ 3.15

€ 2.80

BANKET
Datum:

Omschrijving:

Normaal:

Aanbieding:

8-20 okt

driekant speculaas

€ 3.45

€ 3.10

22-3 nov

mueslikoeken

€ 2.50

€ 2.25

5-17 nov

roggeknar

€ 3.20

€ 2.90

19-1 dec

energiestaven

€ 2.60

€ 2.35

TAART
Datum:

Omschrijving:

Normaal:

Aanbieding:

8 okt-3 nov

mokka-crème taart

€ 6.25

€ 5.60

5-1 dec

appelkruimel taart

€ 6.15

€ 5.50

Tel.: 0575-51 51 42
E-mail: info@driekant.nl
Twitter: @Ambachtscentrum

www.driekant.nl

