
Hoeveslagerij Mandeldaele Feestfolder '21-'22 
 
 

Dentergemstraat 97
8780 Oostrozebeke
www.mandeldaele.be

Van boer tot bord



Helemaal los gaan
van Links naar Rechts
een groot Feest!

Samen met iedereen die wij graag zien 
en heel graag tot 's morgens vroeg
We waren er dicht bij maar helaas....

Wijzelf hebben zoals velen een verhoging hoger geschakeld 
maar ook enkele lager
we proberen inventief te anticiperen op wat komen zal 
maar bovenal blijft onze EIGEN GEKWEEKTE KOE
de hoofdrol spelen in ons verhaal en op de boerderij. 

We zijn het al wat beter 'gewend' dan vorig jaar 
en kijken niet meer raar 
als we een auto of bus zien 
passeren met enkel mondmaskers. 

We doen het dit jaar dus opnieuw 
met onze maskers op 
en laten onze ogen spreken.

Ogen die glimlachen 
met woorden die spreken 
om het ALLERbeste te wensen voor 2022 

Dikke merci voor dit jaar
Meer dan welkom volgend jaar!

Evelyn, Celine en Delphine
Hubert en Carine
en oes hjèl team

zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar

Onze wensen...



Appetizers
Tapasplank

Fijne charcuterie, kazen, tapas, dips en crackers
lolly van foie gras en crumble, kaasster, hapje met compote van vijg, parmaham en
walnoot,  wrap 

per plank 50 €

p. plank 25  € waarborg

Groot (4-6 personen)
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per plank 25 €Klein (2-3 personen)

Schartong, crumble van noot (w)
Tartaar van 2 soorten zalm (k)
Winterse pizza met champignon, groene pesto en courgette (w)
Bitterbal van het Durocvarken en mosterdip(w)
Ganzenlever, pastrami, gemarineerde radijs, cracker (k)

p. p. 8.00  € waarborg
'Classic'

Extra tapas

p.p. 12.50  €

Plukbrood 

Nacho's

Doos empanada's (10 stuks)

per stuk 9.00 €

per stuk 6.50 €

per doos 12.00 €

Doos bruchetta's (8 stuks) per doos 10.50€
p. plank 4.00 € waarborg

Extra classic
Doos mini kroketjes ( 12 st. assortiment van 3 soorten)

Doos carpaccio 'Wit-blauw van eigen kweek' (6 st)

Doos warme ovenhapjes (12 st, minipizza, vidé met kabeljauw, briwat met kip

Doos koude oesters (6 st)

Doos warme oesters (6 st.)

per doos 11.00  €

per doos. 12.00  €

per doos 16.00  €

per doos 14.00  €

per doos 16.50  €

8.00  € waarborg



'Mini broodjes'
10 soorten beleg, groentjes, afgewerkt met vers fruit 
7- 8  broodjes zien wij als een volle maaltijd/ 3- 4 broodjes als versnapering

 

Verkorte tapas op tafel
Schartong, crumble van noot (w) 
Tartaar van 2 soorten zalm (k)
Winterse pizza met champignon, groene pesto en courgette (w)
Bitterbal van het Durocvarken en mosterdip(w)
Ganzenlever, pastrami, gemarineerde radijs, cracker (k)
Risotto van boschampignon, zeeduivel, saus van zeekraal (w)
Salade met gerookte eendenborst, gekarameliseerde walnoot en peer (k)
Tonijncarpaccio met misogroenten (k)
Ragu biaco met puur rundergehakt (w)
Stoofpotje van hert, pastinaakpuree (w)
Dessert '2022' Tiramisu van Hasseltse koffie en crumble

Walking diner pp 40.00 €
p.p. 8.00 € waarborg
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Belegde Broodjes
per stuk 1.40 €

Broodjes en boxen
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Aan Tafel
Menu 'Christmas'

Hapje 'Vitello Tonato'

Pompoenvélouté, crème van gerookte paling

Kalkoenrollade met feestvulling, champignonsaus, spekboontjes, 
stoofpotje van witloof, pastinaak en groene kool, gekonfijnte prei, verse kroketjes (6st)

Hapje 'Vitello Tonato'

Risotto van boschampignon, zeeduivel, saus van zeekraal 
 
Parelhoenfilet 'sous vide', ganzenlever,  spekboontjes, stoofpotje van witloof, 
pastinaak en groene kool, gekonfijnte prei, verse kroketjes (6st)

Menu 'New Year''

Menu 'Wit-Blauw''
Tapasplank groot 

2 x 800 gr chateau briand gekruid, 300 ml pepersaus, 300 ml béarnaisesaus, 
l50 gr lookboter, verse frietjes 2 kg, box koude groentjes 

Opgepast beperkte oplage!
ideaal voor 4 - 6 personen

pp 21.00 €
p.p. 3.00 € waarborg

pp 30.50 €
p.p. 5.00 € waarborg

per box  130.00 €
per box. 25.00 € waarborg

6



 Voorgerechten

Gravad lax 'nordic style'

Garnalencocktail 'klassiek'

Salade gerookte eendenborst, krokante coppa en foie gras

Carpaccio Wit-blauw 

Grietfilet, structuur van schorseneer

Risotto van boschampignon, zeeduivel, saus van zeekraal

Stoofpotje van hert, pastinaak

 Soepen
Soep van tomaat'

Soep van witlof met Grijze Noordzeegarnaal'

Soep van pompoen

 Hoofdgerechten

Kalkoenrollade natuur, saus naar keuze p 11

Kalkoenrollade met feestvulling, saus naar keuze p 11

Varkenshaasje, fijne spekblokjes, champignonsaus of p 11

Varkenswangetjes op wijze van het huis

Parelhoenfilet met Brabantse saus o p 11

Hertenkalffilet met crumble van koffie, wildsaus
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pp 11.00 €

pp 10.00 €

pp 11.00 €

pp 10.00 €

pp 13.00 €

pp 12.50 €

pp 13.00 €

pp 3.00€ waarborg

per liter 4.50 €

per liter 6.50 €

per liter 5.00 €

p.p.  8.00 €

p.p.  9.10 €

p.p. 9.40 €

p.p.  10.20 €

p.p.  12.90 €

p.p.  18.00 €

p.p.  16.40 €Grietfilet, structuur van schorseneer

 Voor groepen vanaf 10 personen kan een eigen suggestie doorgegeven worden



1/2 stokbrood 
4 mini-koffiekoekjes 
Kleine pistoletjes 
Assortiment charcuterie en kaas 
Huisbereide confituur, gekookt eitje 
Granola, honing en fruitsalade 
Yoghurt van de boerderij 
Wrap met runderpastrami 
Winterpizza met entrecote
Salade met burrata, gedroogde ham, vijg
Gerookte zalm met fijne ui en crème van avocado
Papillot met heerlijkheid van Rumbeke, mango en appel
Pannenkoekjes met  chocoladesaus
Pasta pesto met scampi

Happy kids 
Apero: minipizza, kippeboutje, timonworstje

Stoofvlees met frietjes en appelmoes
of
Gehaktballetjes in tomatensaus met frietjes en appelmoes

Brunchen - enkel op 25/12, 01/01 & 09/01 per box 65.00 €

pp 7.00 €

Voldoende voor 2-3 personen
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Lam, eendenborstfilet, saté van kalf, spies van parelhoen, teriyaki van kip,
chateaubriand, zalm en mozzarella, coquille met lookboter,  wok van rund met
kokos, kikkerbilletje, brochetje van kabeljauw, worstje

Feestgourmet 
Worstje, hamburgertje, stukje wit-blauw, cordon bleu, schnitzel krokant, ardens haasje,
scampi gemarineerd, lam, kipbrochetje, kwarteleitje

Feestfondue
Runds-,varkens-, en kalkoenblokjes, assortiment smakelijke gehaktballetjes, worstje,
spekvogeltje

Happy kids gourmet
Worstje, hamburgertje, stukje wit-blauw, schnitzel krokant, kipbrochetje

Happy kids fondue

Kipblokjes, assortiment gehaktballetjes, worstje

Teppanyaki

p.p. 11.00 €

p.p. 10.00 €

p.p 4.50 €

p.p 16.00 €

p.p 4.50 €

Warme of koude groentjes te verkrijgen op pagina 11

Koude sausjes en aardappelbereidingen op pagina 11
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alle schotels worden per 1 of per 2 personen klaargemaakt, 
er wordt per schotel 4.00 € /waarborg aangerekend

Gourmetbox -verkrijgbaar tussen  23/12 & 9/01
Box voor 4 personen: feestgourmet, koude groenten, sausjes, bakpatjes
flensjes met chocoladesaus en huisbereide vanille-ijs, rood fruit

per box 112.00 €



Kerstkalkoen
'Opgevulde kerstkalkoen'

Uitgebeende kalkoen opgevuld met feestvulling
1 kalkoen weegt minstens 4.5 kg opgevuld en is voor ong een 10 tal personen  

'Opgevulde kerstkip'

Uitgebeende hoevekip opgevuld met feestvulling
1 kip weegt minstens 2.5 kg opgevuld en is voor ong een 4 tal personen  

14.10 €/kg

13.50 €/kg

Saustip: Sinaasappelsaus  10,00 €/l

Kooktip:
Kalkoen op kamertemperatuur laten komen
Oven voorverwarmen op 120°C-130°C
Wikkel de kalkoen/kip volledig in aluminiumfolie
Per kg vlees, rekent u ong.40 min. baktijd

vb. 4 kg kalkoen mag een 2,5-tal uur in de oven
Elk half uur overgieten met het braadvocht of een mengeling van vocht met
sinaasappelsap of maderin napoleon
Na het bakken de kalkoen zo veel mogelijk ontdoen van de aluminiumfolie en
nog een klein halfuurtje laten bruinen  op 150°C.
 

Traditie
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Groenten en co
Koude groenten

Mixed salade, geraspte wortel, rode koolsalade met granaatappel, parelcouscous,
komkommer en radijs, griekse salade met feta, gemarineerde tomaat, boontjes met
ui, vinaigrette

Warme groenten

Spekboontjes, gestoofd witlof, puree van knolselder, geroosterde wintergroenten, 
 bosmengeling, gewokte savooi

Fruit uit de boomgaard

4 halve appeltjes met veenbes
4 peertjes in de rode wijn met notencrumble

Sausjes 

Buffet
250 gr cocktailsaus, 250 gr tartaar, 250 gr mayonaise, 250 gr vinaigrette

Mix
150 gr cocktailsaus, 150 gr tartaar, 150 gr andalouse, 150 gr looksaus, 150 gr samourai,
150 gr béarnaise

Warme sauzen
Pepersaus, champignonsaus, vlierbessensaus, béarnaisesaus, jagerssaus, Brabantse
saus, Fine champagnesaus, witte wijnsaus, wildsaus, bruine jus 

25.00€/box 
Voldoende voor 4-6 personen

29.00€/box 
Voldoende voor 4-6 personen

9.00/doos 

9.00/doos 

9.80/doos 

10.00 €/liter te verkrijgen per liter of per halve liter
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Tomaat gevuld met grijze garnaal, gerookte zalm, gepocheerde zalm, mals
gebakken rosbief, boerenpaté, kippenboutje, salami, Ardense ham, gekookte ham
met asperges, boerenspek, kalkoenpastrami
Aardappelsalade of frietjes, brood en pasta

- 

Coppa, bacon, rilette en gedroogde ham van Bien acquis, salami, gevuld eitje
kookham van Duroc d'olives, boerenpaté, hoofdvlees, bloedworst, gekookt spek,
lookworst, vleessalade, préparé, pastrami, kippenvleugeltje, hoevekazen, koude
groentjes en broodjes

Klassieke toppers
Verkort buffet (niet te verkrijgen tussen 23/12 en 02/01)

Vanaf 4 personen

Breugelplank

p.p  20.00 €
waarborg p.p. 5.00 €

p.p 16.50 €
waarborg p.p. 5.00 €

Kidsplank
Salami, hespenworst, gekookte ham, gevuld eitje, tomaat garnaal, 
2 gebakken kippenboutje, aardappelsalade of frietjes, pasta, geraspte worteltjes,
komkommer, appelmoes

p.p 8.90 €
waarborg p.p. 3.00 €
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Klassiek buffet
Tomaat gevuld met grijze garnaal, gerookte zalm, gepocheerde zalm, 
salade met gerookte paling en forel, gebakken scampi in tuinkruiden, Ardense ham,
boerenpaté, salami, mals gebakken rosbief, gekookte ham met asperges, boontjes met
spek, kippenwit, krabsalade van het huis, runderpastrami, 
salade met feta, zongedroogde tomaat en olijven.
Aardappelsalade of frietjes, brood en pasta

- 

p.p 26.90 €
waarborg p.p. 5.00 €

Vispannetje

Extra buffet

p.p 5.00 €

Salade caprèse p.p 3.00 €

Steak tartaar 'Wit Blauw' p.p 4.00 €

waarborg p.p. 2.00 €

Sausjes kunnen apart bij besteld worden zie pagina 11



En verder...wat is er verder
Schatjes van 'BOEM'patat (porties van 300 gr)

Verse frietjes mydibel
Verse aardappelkroketjes
Aardappelgratin
Aardappelpuree
Bakpatatjes
Aardappelsalade
Pasta Mandeldaele met kaas en hesp 
Pasta groene pesto, mozzarella, tomaat 
Mix van de 3 rauwkostsalades 
Verse frietjes boem patat
Aardappelgratin boem patat
Knolselderpuree

2,80 €/kg
0,35 €/st

2,50 € pp
2,65 € pp
2,80 €/pp
2,80 €/pp
5,50 €/pp
5,50 €/pp
4,50 €/pp
3.50 €/kg
3.10 €/pp
3.10 €/pp

Dessert
Dessertplank, 8 dessertjes ( 4 soorten, versierd met fruit en confisserie 
Verse hoeve-ijs aardbei
Verse hoeve-ijs chocolade
Verse hoeve-ijs vanille
Chocolademoueulleux per 2 verpakt
Tiramisu van Hasseltse koffie
Chocomousse met echte Callebautchocolade
Kaasbordje met confijt en minipistoletje

20.00 €/plank
10.00 €/liter
10.00 €/liter
8.90 €/liter

5.00 €/doos
4.50 €/pp
3.80 €/pp
8.00 €/pp
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Vegie
Salade caprese (k)
Risotto met roergebakken schorseneren en bospaddestoelen (w)
Gevulde puntpaprika met quinoa en fetakaas (k)

8.90 €/pp
14.00 €/pp
13.00 €/pp



Chateau briand
Côte à l'os
Contre filet
Rundertong
Filet pure
Tournedos
Zesrib
Stoofvlees

Wit-blauw van eigen kweek

Voor de hobbykok
Duroc varken'
Varkenshaas
Varkenshaas met pastrami
Varkenskroon
Varkenswang

Lam en kalf
Kalfsschenkel
Kalfstoofvlees
Kalfsgebraad
Lamkroon
Lamsbout

Gevogelte
Kalkoenfilet
Kalkoenfilet met feestvulling
Eendeborstfilet
Parelhoenfilet
Hoevekip
Kipfilet

Nog meer...
Huisbereide charcuterie en salades
Charcuterie van Duroc D'olives
Charcuterie van Bien acquis
Verse groenten uit den hof en van de collega's
Sappen, appels en peren van 'Fruit Lambrecht'
Zuivel van de Devenynshoeve en 't Blatend Schaapje
Cadeaubon 
Selectie wijnen en geschenken
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'Tips and tricks'
Doos kroketjes

Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 180°C wanneer goudbruin
 
Doos ovenhapjes

Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 4 à 6 min in de oven 

Schaaltje van gegratineerde oesters, 6 stuks
Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 3 min in de oven

 



Cote à l’os/chateaubriand:
Het vlees op kamertemperatuur laten komen en inwrijven met olijfolie of een andere vetstof 
en eventueel nog (bij)kruiden
Oven voorverwarmen op 80°C, ovenstand warme lucht
Vlees op de rooster leggen en een 35 à 40 minuten (voor ong.1kg vlees) in de oven plaatsen
Neem een ruime braadpan met goede boter, 
eventjes lichtbruin laten komen en het vlees aan beide zijden een 4 tal minuutjes bakken, Klaar!

 
Beenham met ovenkoek/Pita met ovenkoek

De beenham au bain marie verwarmen (ruime pot met water aan de kook brengen, 
hesp in de zak laten en erin plaatsen, het kookvuur op stand 1 brengen 
en een 20 tal minuten laten rusten. 
De ovenkoek  kan je koud geven of kort opwarmen in de microgolfoven.
 

Hamburger met ovenkoek/Haut-dog met pistolet
Oven voorverwarmen op 170 °C wanneer op temperatuur gedurende 8 tal minuten in de oven
of opwarmen op de barbecue. De broodjes van de hamburger kan je koud geven of 
kort opwarmen in de microgolfoven. 
De broodjes van de Haut-dog afbakken op 180°c voor een 6 tal minuten

Walking Diner/ apertiief classic (oven steeds voorverwarmen op 150°C-160°C)
    -  Schartong, crumble van noot (w): in de oven 4/5 minuten

- Tartaar van 2 soorten zalm (k)
- Winterse pizza met champignon, groene pesto en courgette (w): in de oven  6/8minuten
- Bitterbal van het Durocvarken en mosterdip(w): Friteuse 3 minuten op 170 °
- Ganzenlever, pastrami, gemarineerde radijs, cracker (k)
- Risotto van boschampignon, zeeduivel, saus van zeekraal (w): risotto mag in het pakje blijven en
opwarmen in de oven 3/4 minuten, de zeeduivel in het potje in de oven 3/4 minuten 
- Salade met gerookte eendenborst, gekarameliseerde walnoot en peer (k)
- Tonijncarpaccio met misogroenten (k)
- Ragu biaco met puur rundergehakt (w): In stoomoven 12/15 minuten of au bain marie  opwarmen
 ( au bain marie= ruime pot met water aan de kook brengen, de zak laten en erin plaatsen, het       
 kookvuur op stand 1 brengen en een 20 tal minuten laten rusten. Potje worden meegeven op te
serveren
- Stoofpotje van hert, pastinaakpuree (w): in de oven 5 minuten
- Dessert '2022' Tiramisu met Hasseltse koffie en crumble (k)
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Groenten en aardappelbereidingen:
Warme groenten
Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de oven
Microgolfoven 800 watt 8-10 tal minuten
Aardappelgratin
Oven voorverwarmen op 180°C wanneer op temperatuur gedurende 25/30 min in de oven

     Knolselderpuree
Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de oven
Microgolfoven 800 watt 8-10 tal minuten
Kroketjes
Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 175°C wanneer goudbruin
Bakaardappeltjes
Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur gedurende 15 min in de oven
Microgolfoven 800 watt 8-10 tal minuten
 

Hoofd en voorgerechten Vlees en Vis (ook voor de menu's)
     Hoofdgerechten met rood vlees

Oven voorverwarmen op 130°C wanneer op temperatuur gedurende 7 à 10 min in de oven
     Hoofdgerechten of voorgerechten met vis

Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 7 é 10  min in de oven
Hoofdgerechten wit vlees 
Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 10-14 min in de oven 

Brunchen
     Flatbread met boschampignon en entrecote: oven 160 graden,  6/8 minuten
     Papillot met heerlijkheid van Rumbeke, mango en appel: oven 160 graden 4/6 minuten i
     Pannenkoekjes met chocoladesaus: microgolfoven 800 watt, 90 seconden, saus 60 seconden
     Pasta pesto met scampi: pasta in de kookzak au bain marie (10 min) of stoomoven (6min), 
     de scampi's 4 minuten in oven op 160°  pasta op een bord schikken en scampi's hier op schikken

Extra's 
    Nacho's, deksel afdoen, oven verwarmen op 140/150 C 5 minuten in oven, 
     even opschudden daarna nog 1 minuut terugplaatsen
     Plukbrood: in de alufolie laten zitten, oven verwarmen op 170/180 graden, 20 minuten in plaatsen
     alufolie van het brood doen en dan nog 5 minuten laten korsten
     Empanada's : oven op 160 graden, 6 minuten in oven op bakpapier of ingevette ovenschotel

 
Dit zijn richtlijnen, elke oven is anders, blijf rond het kookvuur als je opwarmt en controleer in de helft
van de tijd om na te gaan of alles volgens plan verloopt 
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1) Bij voorkeur jullie bestelling ingeven via de shop.mandeldaele.be

Jullie geven de JUISTE datum in en het gewenste afhaaltijdstip
Als de bestelling correct werd ingegeven ontvang je een automatische 
bevestigingsmail die jullie afprinten of kunnen tonen op jullie smarthphone 

2) Telefonisch op 0478469327 of in de winkel, jullie ontvangen een bevestiging 
binnen de 48h via mail 

3) Via mandeldaele@hotmail.com, jullie ontvangen een bevestiging binnen de 48h via mail 

GEEN AFHAALBON OF NUMMER= GEEN BESTELLING
Wij bekijken alle binnenkomende mails, en mailen pas terug als iets niet lukt of op 
een ander tijdstip moet afgehaald worden
Opgepast er kunnen enkel in de namiddag bestellingen afgehaald worden

Tijdens de feestdagen kunnen wij geen wijzigingen toepassen, graag jullie begrip hiervoor

Bestellen voor kerstavond en kerstmis uiterlijk tegen 19 december
Bestellen voor oudejaar en nieuwjaarsdag uiterlijk tegen 26 december

Hoe bestellen?
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Nico en Celine Kleistraat 5-7, Wortegem-Petegem

Fruit Lambrecht-Baart Leiegoeddreef 9, Sint-Eloois-vijve

Claudine en Christ Bollewerpstraat 112, Ingelmunster

De Devenynshoeve Markegemsesteenweg 194, Dentergem

Hoevewinkel de 'Delmotjes' Oude Pittemstraat 58, Meulebeke

Hoevewinkel de Drie LInden, Drielindenstraat 3, Zwevegem

Het Colombahof, Guido Gezellelaan 101, Deerlijk

Boeren en buren Kortrijk

Weet jij nog een leuke plaats voor ons, laat het ons gerust weten!

In ons winkeltje is er steeds een directe korting van 7 %, enkel op vers vlees niet op
onze traiteurfolder!

Bestellingen uit onze traiteurfolder kunnen enkel afgehaald worden in ons winkeltje
en niet in onze afhaalpunten. DIt is omwille van de waarborgen en het leeggoed

Afhaalpunten
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Woensdag 22 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december
Zondag 26 december

Maandag 27 december
Dinsdag 28 december
Woensdag 29 december
Donderdag 30 december
Vrijdag 31 december
Zaterdag 1 januari
Zondag 2 januari

maandag 3 januari
dinsdag 4 januari
woensdag 5 januari
donderdag 6 januari
vrijdag 7 januari
Zaterdag 8 januari
Zondag 9 januari

13.30h-18.00h
09.00h-16.00h
09.00h-12.00h
gesloten
gesloten

gesloten
13.30h-18.00h
09.00h-18.00h
09.00h-16.00h
09.00-12.00h
gesloten
gesloten

gesloten
gesloten
gesloten
13.30h-18.00h
08.00-12h15 & 13.00h-18.00h
08.00-12h15 & 13.00-17.00h
gesloten

'Data' 'openingsuren winkel' 'afhaling bestelling'

14.00h-18.00h
14.00h-18.00h
14.00h-18.00h
10.00h-11.30h
10.00h-11.30h

gesloten
14.00h-18.00h
14.00h-18.00h
14.00h-18.00h
14.00h-18.00h
10.00h-11.30h
gesloten

gesloten
gesloten
gesloten
idem openingsuren winkel
idem openginsuren winkel
idem openingsuren winkel
10.00h-11.00h

Openingsuren winkel en afhaling tijdens de feestdagen

Allez et retour -belangrijke afspraken-

Leeggoed

28 & 29 december verwachten wij alle leeggoed van kerst terug 
waarvoor een waarborg betaald werd. Gelieve deze dagen in te plannen in jullie agenda

In het weekend van 6/7/8 januari verwachten wij alle leeggoed van nieuwjaar terug.
Op 2,3,4,5 januari zal er niemand aanwezig zijn, gelieve geen verloren rit te rijden.

Bij voorkeur betaal je de waarborgen CASH zoals vermeld op jullie bestelbon
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Adres winkel:
Dentergemstraat 97
8780 Oostrozebeke

Openingsuren
Donderdag 13.30h-18.00h
Vrijdag 08.00h-12.15h & 13.00h-18.00h
Zaterdag 08.00h-16.30h
Zon- en feestdagen op bestelling

contact Evelyn 0478469327
contact Celine 0494170234 
www.mandeldaele.be


