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Beste,

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie de weetjes en nieuwtjes voor de maand maart.
We wensen jullie veel leesplezier en tot binnenkort!

 

Pasen

Binnen een goede maand is de paashaas terug met zijn heerlijke chocolade!

In de paasfolder bieden de chocolatiers van Valentino u een gevarieerd assortiment aan
paasgeschenken. Van kleurrijke eitjes tot heerlijke hazen . 
Komt het water al in uw mond met enkel deze nieuwsbrief te lezen? Bekijk dan vlug onze
paasfolder in onderstaande link.

Folder pasen

Gelieve te bestellen voor 31 maart 2020, dan heb je zeker nog kans dat het op voorraad
is.

 

https://www.sweetandoriginal.be/
https://www.sweetandoriginal.be/media/images/upload/paascatalogus%20particulieren.pdf


Workshop

Op 28 maart gaat de workshop snoeptaart maken door bij ons in de winkel. (
Tjollensstraat 66 - 8790 Waregem)
De kostprijs bedraagt hier 15 euro voor, inclusief hapje en drankje tijdens de workshop.
Inschrijven kan via onze facebook pagina, evenement snoeptaart, plaats reserveren.

Wees snel want de plaatsen zijn beperkt.

 

Winkelhierendag

Winkelhierendag gaat door op zaterdag 21/03/2020. Klanten die reeds een bezoekje
hebben gebracht krijgen op 08/03/2020 een mailtje met de aanbieding voor die dag. Voor
de klanten die nog geen bezoekje gebracht hebben sinds de Joyn spaartkaart kan je
onderstaande QR code scannen met de joyn app en nog meeprofiteren van deze
aanbieding.

 

Nieuwtjes

Wil je nog een extra touch geven aan jouw communiefeest / verjaardagsfeest? Of gewoon
een super origineel cadeau?
Naas de klassieke snoeptaarten nu ook met foto te verkrijgen. De foto is eetbaar , deze
drukken wij op de gekende hostievellen met eetbare inkt! 



Vanaf deze maand komt er ook iets nieuws in het animatie aanbod!

Namelijk Mocktails voor kids! 
Onze bartender komt op jouw feestje en maakt leuke mocktails voor de kinderen, ook de
volwassene die geen alcohol drinken of Bob zijn op het feestje kunnen ook mocktails
drinken!
Dit kan ook geboekt worden als Workshop op feestjes!

Binnenkort hier meer info op onze fb pagina en de website!

Met smakelijke groeten,

Gregory Dehu & Sofie Goeminne

SWEET AND ORIGINAL
Tjollenstraat 66
8790 WAREGEM
Tel. 0474 18 36 66
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