De Korf

uw
belevingswinkel
Kom proef en beleef

De Korf, uw belevingswinkel én plek waar het fijn vertoeven is!
Als we in één zin proberen samen te vatten wat dit
precies betekend, klinkt het als volgt:
een winkel vol artisanale vaak Genste producten,
(h)eerlijke wijnen en bubbels, eigenwijze bieren,
een ruimte vol kalligrafisch woordenplezier,
kortom, dingen om te geven op momenten die er toe doen.
En om het nog gezelliger te maken voegen we sinds kort
' de beleving ' toe aan ons verhaal.
We serveren in stijl onze huiskoffies, Or thee's, lekkere lattes
in diverse smaken, RoomeR, wijnen, Gentse bieren en Gins.
Het beste wat u kan doen is zo nu en dan eens binnenspringen
en zien welke wind er nu weer door het huis waait.
In elk geval, van harte welkom !

Open elke dag van 13u30 tot 19 uur. OOK OP ZONDAG !
Op zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 uur.
Gesloten op maan- en dinsdag.

De Korf – uw winkel:
– ontbijtmanden voor elke gelegenheid – geschenkemanden –
– biermanden – eerlijke wijnen – NOBEL wijnen uit Lochristi –
– gluten - en lactosevrije chocolades, koekjes, confituren en choco –
– de lekkerste fruitsappen – Genste streekproducten –
– KADOOSJES EN ANDERE LEUKE WENSENDOOSJES –
– Gentse Gins: Gindrella, Luxx en Save The Queen –
– kalligrafische wenskaarten voor alle gelegenheden –
– ondersteunende gifts voor als het even niet meer gaat –

De Korf – uw beleving:
SLOWKOFFIE – espresso – CAPPUCCINO – ijskoffie –

VERWENKOFFIE & IJSCOUPES
LATTES – thee's en infusies – NATUURLIJKE LIMONADES –
vruchtensappen en nectars – BIEREN VAN BIJ ONS –
RoomeR – GINS –bubbels – wijnen

bekijk ook eens onze arrangementen op onze site; www.dekorf.be
Frans Gevaertstraat 2 te 9040 Sint Amandsberg
tel: 09 251 51 14 / info@dekorf.be / Facebook

