
34 H I K  w I n K e l g I d s  2 0 1 7

Openingstijden
Maandag  08:00 – 18:00 
Dinsdag  08:00 – 18:00 
Woensdag 08:00 – 18:00 
Donderdag 08:00 – 18:00 
Vrijdag  08:00 – 18:00 
Zaterdag  07:30 – 16:00 
Zondag  gesloten

Adres
Raadhuisstraat 33
2101 HC Heemstede
Telefoon: 023 528 4725
Mail: info@slagerijdewit.nl

www.traiteurslagerijdewit.nl

Alweer 27 Jaar geleden openden Ton en Ginny hun traiteur-slagerij op de Raadhuisstraat 33 in Heem-
stede. Inmiddels is deze slagerij uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan twintig medewerkers die 
allerlei verschillende activiteiten uitvoeren zoals; barbecue aan huis, catering en partyservice, maar
ook zelfs de catering van de algemene begraafplaats in Heemstede. Op vele vlakken zijn zij dus actief. 

De traiteur-slagerij onderscheidt zich door het geweldige 
assortiment. Zo hebben ze dagelijks wel 25 soorten 
verschillende gezonde maaltijden voor de consumenten 
die geen tijd of zin hebben om te koken. Ook hebben ze 
rundvlees en kalfsvlees van eigen mesterij. Dit vlees is 
duurzaam gemest. Het verschil met duurzaam en bio-
logisch vlees is het voer wat niet biologisch is. Hierdoor 
krijgt u lekkerder en malser vlees. Ook hebben zij het 
beste varkensvlees van het Duroc varken van de Heyde 
Hoeve. Dit is natuurlijk ook weer duurzaam. Duroc vlees 
onderscheidt zich door zijn gemarmerde vlees. Hierdoor is 
het mals en sappig met de smaak van vroeger.

Ook is het altijd een drukte van jewelste bij traiteur-
slagerij Ton en Ginny de Wit tussen 12.00 en 14.30 uur, 
want dan is het lunchtijd en het lekkerste belegde broodje 
koopt u toch echt hier! Rijkelijk belegde, vers afgebakken 
pistolets met allerlei soorten beleg die u maar kan 
bedenken. "Filet americain, rosbief, bal gehakt en warme 
beenham zijn hardlopers", vertelt Ton trots.

Het is dus absoluut de moeite waard om een kijkje te 
nemen bij de winkel vol heerlijkheden!
 


