Oudste ambachtelijke slagerij
van Nieuwegein bestaat 90 jaar!
Slagerij Koekman bestaat dit jaar 90 jaar en is daarmee de
oudste ambachtelijke slagerij van Nieuwegein. En dat moet
natuurlijk gevierd worden!
Al drie generaties lang is de
slagerij in handen van de familie
Koekman. Zeven jaar geleden
heeft Edwin van de Beek de
slagerij overgenomen en hij doet
dat met net zoveel passie als de
familie Koekman.
Naast het 90 jarig bestaan vieren
we nog twee jubilea dit jaar!
Zowel Dick ter Schegget als
André Damstra werken al 40 jaar
bij de slagerij!
Dick ter Schegget is worstmaker in
hart en nieren. Recentelijk werden
er weer verschillende producten
onverwacht door de Gildeslagervereniging opgehaald om te
worden gekeurd: leverworst,
filet americain, saucijzenbroodje,
crispy ham en goulash. Al deze

ambachtelijke producten maken
wij zelf in eigen worstmakerij. Het
resultaat van de keuring: GOUD!
André Damstra is specialist in
het vervaardigen van salades
en luxe hapjes. Tevens kan je bij
hem terecht voor advies over een
geheel verzorgd koud en warm
buffet.
Uiteraard
gaan
wij
als
ambachtelijke slager met de
tijd mee. Dit doen wij door
voortdurend te werken aan
kwaliteitsverbetering en ons te
specialiseren in nieuwe, eigen
producten.
Door de jaren heen is er veel
veranderd. In de slagerij merken
wij dat er veel meer vraag is naar
traiteur. Door onze ruime keuze
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aan verse maaltijden kunnen wij
aan deze behoefden voldoen.
Vooral voor de wat oudere
mensen is dit een mooie uitkomst.
Verder zijn onze maaltijden écht
gezond! Wij voegen namelijk zo
min mogelijk zout en E-nummers
toe aan onze maaltijden. En de
klanten kunnen ons precies het
gewenste gewicht doorgeven,
zodat er nooit teveel of te weinig
is!. Als laatste om niet te vergeten,
onze
welbekende
grillworst
behoort de laatste jaren bij de top
10 van Nederland! En wij maken
de grillworst geheel glutenvrij.
Om al deze uitzonderlijke jubilea
en prijzen te vieren, hebben wij
het hele jaar door leuke en mooie
prijzen.
Houdt onze website
www.slagerijkoekman.nl
en sociale media in de gaten.

