Serranoham met houder en met mes

19

99

Microplane
nootmuskaatmolen inclusief
kruiden

19

99

Any Sharp Pro
messenslijper in metaal

24

99

69,-

2

99

50+5 gratis

Microplane chilimolen inclusief
gedroogde chilis

Spaas Theelichten 8 uur
50+5 gratis

MENU VAN DE WEEK
Tomatensoep met balletjes
Zalm ‘Florentine’ met Parmezaan
Sinterklaasdessert

Culinaire gerechten
dagschotels, soepen,
desserten

9

11

99

99

WIJNACTIE VAN DE WEEK:

BORDEAUX CHÂTEAU LA ROSE GADIS

2016 Entre-Deux-Mers - Merlot / 75cl
Klassieke rode Bordeaux, elegant met een lange afdronk

tafelaansteker
“Swing”

drinkfles RVS 50cl : 11,99
isoleerfles RVS 50cl : 22,99 - isloleerfles RVS 75 cl : 26,99
dubbelwandige voedselhouder RVS 400ml : 29,99

4

49

Ideale pan om mosselen in te koken.
De mosselpan heeft een
kenmerkend hoge deksel, keer
deze om voor lege schelpen! De
mosselpan heeft een inhoud van 2
liter, precies groot genoeg voor een
schaal mosselen van 2 kg.
Fortalit pannen gaan van generatie
op generatie. Het geëmailleerd
staal van de BK Fortalit is oersterk,
slijtvast en gaat zeer lang mee.
Bovendien geleidt het de warmte
goed en daarom is de pan
energiezuinig en snel. De gladde,
geëmailleerde binnenkant voldoet
aan de hoogste hygiëne- en
voedingsnormen en wordt makkelijk
schoon. De pan heeft vuurvaste
grepen waardoor ze geschikt is
voor alle warmtebronnen inclusief
inductie en de oven. De mosselpan
is vaatwasmachinebestendig.

24

99

Onze speciale brooddagen op maandag en dinsdag:
gesneden brood 800gr - naar keuze : 1,89 euro

1

89*

19

99

Ovenvers brood van onze
lokale warme bakker
7-granen - donkergranen
donker zaadjes - volkoren
tijgergrijs - grijs - tijgerwit
wit - fijn lijntje - spelt
2,25 euro

Fortalit braadpannen met deksel
Ø18cm : 19,99
Ø20cm : 24,99
Ø22cm : 26,99
Ø24cm : 29,99

39

99

frituurpan Ø24cm

de KOKSAFDELING

Turnhoutsebaan 170 - 2400 Mol - www.hobbyland.be

kookgerief - tafelpresentatie - horeca - deli

Ons vakmanschap drink je met verstand
de KOKSAFDELING van Hobbyland is elke werkdag open van 9.00 tot 19.00 u
en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00u
actieprijzen geldig van 4 tot en met 16/12/2018 en dit zolang de voorraad strekt Turnhoutsebaan 170 - 2400 Mol - www.hobbyland.be

