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Elk jaar grijpt Piramide terug naar hun meest succesvolle
consumentenactie: De Piramide theeglazen. Ook dit voorjaar kan je bij
aankoop van 2 doosjes Piramide-thee een gratis theeglas krijgen.
Dus wees er snel bij: koop 2 doosjes Piramide thee, en ontvang 1 gratis
theeglas.
De actie loopt zolang de voorraad strekt, want OP=OP!

NIEUWE LOKALE PRODUCTEN VAN DE LOODS
Sociale Werkplaats de Loods is gelegen in Aalst, en is erkend als sociale
werkplaats, arbeidszorgproject, verkoper van hoeveproducten en bio‐
bedrijf onder biogarantie (boerderij). Ze combineert tewerkstelling van
kansengroepen met een degelijke bedrijfswerking: tevreden klanten,
tevreden werknemers.
‘We willen meewerken aan het realiseren van het recht op arbeid voor de
zwakkeren. Daarnaast willen we door onze werking
bewijzen dat een diversiteitsbeleid werkt. Bij ons is dit gericht op de
tewerkstelling van onder andere laaggeschoolde, langdurig werklozen,
ouderen en mensen met problemen of beperkingen allerhande. We willen
aantonen dat mits een goeie begeleiding in een professionele structuur
kansengroepen een meerwaarde kunnen betekenen. We bewijzen dat we
met hen een kwaliteitsvol product kunnen maken.’
We hebben hun nieuwe Pickels zonder suiker en drie soorten confituren
gezoet met rietsuiker: framboos – rode bes – blauwe bes.

NIEUW IN DE REEKS BEERS FOR NATURE :
DALE BIER
Natuurpunt afdeling Mechels
Rivierengebied liet Dale reeds brouwen
sinds de eeuwwisseling. Oorspronkelijk is dit
gestart om fondsen te verwerven voor het
natuurgebied Mechels Broek waar de Dijle
langsheen meandert. “Dale” is trouwens de
naam voor de Dijle in het Mechelse dialect.
De libel op het etiket verwijst naar de natuur in de valleigebieden.
Buurtafdeling Oude Spoorweg ging al snel mee dit heerlijke biertje
promoten, waardoor de opbrengsten niet alleen de natuur in de
Dijlevallei, maar ook in de beneden‐Netevallei ten goede komt. Toevallig
(of toch niet?) betekent “Dale” in het Engels vallei, zodat de naam zeer
toepasselijk blijft.
Dit verfrissend blonde bier is niet te hoog in alcoholgehalte, het heeft een
uitgesproken hoparoma via dry hopping. Hierbij worden geselecteerde
biohopsoorten gebruikt.

NIEUW : ADRIAEN BROUWER
Als oudste familiebrouwerij van België, staat Brouwerij Roman uit
Oudenaarde bekend om haar rijke assortiment aan bieren. Deze
worden één voor één gebrouwen op ambachtelijke wijze, met traditioneel
vakmanschap en veel liefde voor het bier en dat al bijna 5 eeuwen lang….
De Adriaen Brouwer Oaked is gebaseerd
op het gelimiteerde winterbier 'Adriaen
Brouwer Winter Wood' en werd dus ook
gerijpt op het hout van sherry‐ en
whiskyvaten. Hierdoor krijgt het
donkerbruine degustatiebier een sutbtiele
houttoets mee. Geur/aroma's: heel
complex, krachtige neus van mout,
karamel, gedroogde vruchten, hout en
een lichte zweem van
alcohol. Indrukwekkend. Smaak:
volmondig, heel krachtig, complex,
wederom zweem van alcohol, mout,
hinten van karamel en hout, vrij zachte afdronk met een alcoholbittertje.

1 april bestaat de winkel 20 jaar en maken we er een groot
feest van en dit is geen grap! We geven heel de week
demonstraties, proevertjes en geven korting op het hele
assortiment. Zet het alvast in je agenda 1 – 6 April.
Meer info in de nieuwsbrief van April.

