1983 Jan en Tetje begonnen in Tzum
met een kleine winkel
1985 Begonnen met huisslachtingen
op kleine schaal
1993 Uitgebreid door de woning tot de
winkel te verbouwen en de
werkplaats te vergroten
2006 Klaas is bij het bedrijf in gekomen
2015

Koelcellen uitgebreid en de
slachtplaats is vernieuwd
conform de laatste regelgeving

Het roer gaat om!
Na 35 jaar gaan we een nieuwe koers varen!
Tijden en wensen veranderen.
Ook binnen Slagerij Walburg gaan we mee
met onze tijd en zullen Jan en Tetje een
stapje terug doen.

Wat betekent dat voor u?
•
•
•

Persoonlijker contact met uw Slager
Pure en gezonde producten
Online 24/7 uw vlees kunnen bestellen
in de webwinkel

2018 Klaas neemt de slagerij over en
vaart een nieuwe koers

Slagerij Walburg
Wommelserweg 7, 8804 NK Tzum - Telefoon 0517-452404
www.slagerijwalburg.nl - info@slagerijwalburg.nl

Ambachtelijk lekker

Van vader op zoon

In juni 2018 doen Jan en Tetje een stapje terug. Klaas zet het bedrijf
voort en zal zich focussen op vlees van hoge kwaliteit en pure producten.

Terug naar de basis

Wij bedienen u graag nóg persoonlijker. De slagerij is straks beperkter
open met een kleinere toonbank en wij snijden het vlees vers voor u af.
Net zoals vroeger.

Pure producten van (h)eerlijk vlees

Het assortiment zal iets veranderen, maar zeker niet van kwaliteit! U
krijgt volop keus in eigengemaakte worstsoorten, vleeswaren en
vlugklaar producten. Om u te verzekeren van kwaliteit en puurheid komt
het rundvlees uit eigen slachterij. De runderen worden zorgvuldig door
Klaas uitgekozen bij de boeren in de buurt. Naast rundvlees kunnen wij u
uiteraard ook voorzien van het (h)eerlijkste Friberne varkensvlees en kip
van Boerderijkip.

Uw slager gaat online!

We starten een nieuw modern concept “de webwinkel”. Lekker vanuit
uw luie stoel, op elk gewenst tijdstip uw inkopen bij uw zelfslachtende
slager doen! Wij zorgen dat de bestelling met zorg wordt klaargemaakt
en bezorgen het eventueel bij u in de keuken!
We veranderen de koers, maar zeker niet de kwaliteit!
Lees het verhaal van Jan & Tetje en van Klaas op: www.slagerijwalburg.

Openingstijden
Vrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag
8.00 - 12.00 uur

Geen onnodige
toevoegingen.
Geen stress, geen
hormonen, zo weinig
mogelijk antibiotica en
met veel respect voor
dier en milieu. In de
producten wordt zo
weinig mogelijk
gebruikt gemaakt van
zout, conserveringsmiddelen en anderen
overbodige
toevoegingen.

