Genieten van de BBQ Box
doe je zo…
Steek de barbecue aan met de slimme K-lumet aanmaakblokjes, breng je vlees op
smaak met de handgeplukte provençaalse kruiden. Proef ondertussen de
100% West-Vlaamse blonde streekbiertjes Real Love en HIK, en maak een
aperitiefhapje met artisanale hartige koekjes en paprika-confit. Laat de buren maar
watertanden met het heerlijke aroma van de West-Vlaamse barbecue.

Een initiatief van:

100% West-Vlaams
hoeve- en streekproducten
West-Vlaanderen bevat ontelbare parels van hoeve- en streekproducten.
100% West-Vlaams toont met trots die heerlijke producten en hun makers
van eigen bodem. Geniet, ontdek en laat je inspireren want lokaal is
buitengewoon lekker.
www.100procentwest-vlaams.be
Neem ook een kijkje op de zomer van de korte keten, met heel wat
activiteiten waarbij lokale producten recht van bij de boer in de
schijnwerpers gezet worden.
www.zomervandekorteketen.be

In samenwerking met:

Ontdek het volledige aanbod West-Vlaamse geschenken

www.west-vlaanderen.be/webshop

Bestel de BBQ Box op www.west-vlaanderen.be/webshop of kom langs in het
Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 - 8000 Brugge, en ontdek het volledige
aanbod streekproducten en geschenkjes met West-Vlaamse spreuken.
Meer informatie en nieuwe openingsuren: www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum

Een project met oog voor iedereen. Dit label staat voor authentieke
geschenken met een verhaal, gemaakt door mensen met vele talenten,
die niet altijd zichtbaar zijn. Geschenken met een knipoog is een initiatief
van het West-Vlaams netwerk van organisaties uit de zorg en de
sociale economie.
www.geschenkenmeteenknipoog.be

Provençaalse kruidenmix
van de Kruiderie

Deze Provençaalse mix bestaat uit handgeplukte kruiden en bevat enkel kruiden
die in onze streken gekweekt worden. Ideaal bij mediterrane groenten en
heerlijk op BBQ-vlees. Het arbeidszorgproject De Kruiderie ondersteunt mensen
met minder draagkracht. Hun groene vingers zorgen voor 100% biologische
kruiden. De Kruiderie is een kleurrijke en zinnenprikkelende ontdekking op het
provinciedomein Bulskampveld in Beernem.
www.dekruiderie.be

K-Lumet aanmaakblokjes
van Ubuntux8k
Met de K-Lumet aanmaakblokjes maak je
moeiteloos je barbecue aan. Een combinatie van een
geurloos aanmaakblokje en aanmaakhout dat 12 tot
15 minuten brandt. K-Lumets zijn 100% gerecycleerd
en ecologisch! Werkervaringsfabriek ‘t Alternatief is
licentiehouder voor West-Vlaanderen.
www.groepubuntux8k.be

Hik bier blond van
brouwerij Het Alternatief

Hik bier blond is een 100% West-Vlaams ambachtelijk bier
gebrouwen door en voor de bierliefhebber. Het goudblonde bier heeft
aroma’s van granen en hop, is ongefilterd en niet gepasteuriseerd
met hergisting in de fles. Een biertje van Brouwerij Het Alternatief
uit Izegem, met Piet Salomez als brouwer van originele en creatieve
bieren met een heerlijke smaak en eerlijke ingrediënten.
www.brouwerijhetalternatief.be

Real Love blond van Brouwerij B

Een sterk blond bier, met fruitige en kruidige toetsen en een pittige
bitterheid die ook terug komt in de afdronk. Real Love blond is het
ideale aperitiefbier en past perfect bij kruidige gerechten.
Brouwerij B staat voor: B van Bier, Bier met respect voor kwaliteit, B
van Broers, Broers met een passie, B van Blankenberge, een stad met
een uniek karakter.
www.brouwerijb.com

Paprika confit van
’t Vlierbos en De Groene Kans

‘t Vlierbos staat voor fruitige, smaakvolle, biologische confituren, siropen
en confits, gemaakt met respect voor mens en milieu. De producten
worden op een ambachtelijke wijze bereid door De Groene Kans, een
sociale onderneming in het nieuwste provinciedomein IJzerboomgaard in
Diksmuide. Daar baat De Groene Kans een café, kinderboerderij, zelfpluktuin
en samentuin uit onder de naam ’t Land van Vlierbos.
www.tvlierbos.be

Hartige koekjes van
Belinda’s Kitchen

Belinda’s Kitchen is uitgegroeid van een geliefde winkel aan de
kust tot een ambachtelijke producent van handgemaakte koekjes &
granola’s, overheerlijk, en 100% West-Vlaams. Belinda’s recepten zijn
ontwikkeld met de nadruk op gezondheid. Geniet van deze hartige
koekjes met kaas van kaasboerderij De Moerenaar uit Veurne, proef ze
met de paprika confit, eventueel met een laagje roomkaas ertussen.
www.belindaskitchen.be

