
Het feestteam van We say cheese wenst iedereen een hele  
fijne feestmaand toe. Wij staan klaar met de lekkerste  
producten en informeren u graag daarover. 

Sinterklaas en de 
Kerstman 
5 december, maandag, komt Sinterklaas op bezoek bij ons, in de 
winkel op de Vlietlaan, vanaf 10.00 uur. Speciaal voor de kleintjes 
onder ons heeft hij lekkers meegenomen. Op 5 december sluiten 
wij om 17.00 uur.

24 december, zaterdag, komt ook de Kerstman op bezoek bij ons, 
in de winkel op de Vlietlaan, vanaf 10.00 uur. Ook de Kerstman heeft 
lekkers bij zich. Kom daar lekker van proeven! Op 24 december 
sluiten wij gewoon om 17.00 uur. 

De feestmaand, december, komt er aan!
Het feestteam van We say cheese staat voor je klaar

Het team van We say cheese, van links naar rechts: Marco, Cassandra, Joost en Dennis.

Bewaar in de periode 28 november t/m 31 december je kassabonnen. Wij zetten  

er een paraaf op. Lever bij aankoop in januari die geparafeerde kassabonnen in.  

Dan krijg je 10% van het in de periode 28 november t/m 31 december bestede  

bedrag als korting. De kassabonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.

 Aanbiedingen 
28 november – 4 december

Gerookte Noordzee kaas uit 
Denemarken
De allerlekkerste gerookte kaas die te 
koop is!
100 gram van € 3,99 voor € 2,99

Heerlijke Roombrie
Mooi, zacht en vol van smaak!
Nu 50% korting

 Aanbiedingen 
27 december – 31 december 

Eindejaars Knallers!

Oude Amelander kaas
Een echte kaastopper
Van het eiland, met mooie kristallen
en een topsmaak
100 gram van € 2,49 voor € 1,49

Tynjetaler
De lekkerste Gatenkaas uit Friesland
Van kaasboerderij De Gelder
Heerlijk licht zoet en notig
100 gram van € 2,39 voor   € 1,89
Superlekker voor de fondue  of op de 
kaasplank

Geheim van Giessenburg 
De romigste kruidenkaas komt van 
boer Slob uit Giessenburg!
Het geheim is het totaalrecept van 
kruiden en rijping
Dat proef je in deze unieke kaas

100 gram van € 2,89 voor € 1,69

Aanbiedingen 
5 december – 11 december

Boer Mulder Oude kaas 
18 maanden
Bij aankoop van 500 gram
10 eieren t.w.v. € 4,50 GRATIS

Diverse buitenlandse  
zachte Kaasjes, speciaal voor u 
geselecteerd
2 + 1 gratis. De voordeligste is gratis.
U herkent de actie kaasjes aan de 2 + 1 
sticker.

Aanbiedingen 
12 december – 18 december

Hofbogen Boerderijkaas
Jong belegen van boer Slob
De romigste jong belegen 
Alleen te koop bij We say cheese
Nu 20% korting op uw aankoop

Snack mixen, diverse doorten
In zak of bak. Per stuk € 2,95
Nu 2 + 1 gratis!
Bijv. Hotrice, Tex Mex Round
borrelnootjes,  Wasabimix, etc.

Aanbiedingen 
19 december – 24 december

Cow Spicy & Black Garlic
Boerderijkaas met Chili en zwarte 
knoflook
100 gram van € 2,49 voor € 1,99
Voor de echte, stoere doorbijter!

Van onze ambachtelijke worstenmaker:
De Rotterdammert of Groningse 
worsten 3 + 1 gratis!
Heerlijke rookworsten  
in vacuüm.Van € 2,95 voor € 2,49
Superlekker op de borrelplank!

7 dagen  

per week 

geopend!

Tot gauw bij  
We say cheese
Wij zijn 7 dagen  per week geopend: 
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
Met uizondering van de nationale feestdagen en  
de grote schoolvakantie. Zie hiervoor Onze Facebook  
of Instagram pagina.

Vlietlaan 44-b, Rotterdam (Kralingen) 
Voorburgstraat 209, Rotterdam (Noord) 

zie ook hofbogen.nl
www.facebook.com/kaasbijsijens
 


