Manifest
1. WE HEBBEN PASSIE VOOR PUUR

	Wij hebben passie voor puur eten en drinken van topkwaliteit.
Zonder kunstmatige toevoegingen. We koesteren de authentieke
ambachtsmensen die telen, fokken, jagen, slachten, oogsten, roken,
drogen, pekelen, koken, bakken, inleggen, fermenteren, brouwen of
stoken en hun verhalen.

2. WE BOEREN BEWUST DUURZAAM

Op onze boerderij boeren we bewust duurzaam, zonder kunstmest

en zonder pesticiden en we stimuleren onze leveranciers om dat ook
te doen. We maken delicatessen van topkwaliteit, geven verspild
voedsel graag een tweede kans en we wachten niet tot morgen,
als het vandaag al duurzamer kan.

3.	WE MAKEN WERK VAN ONZE PASSIE

	We hebben ons dagelijks leven gewijd aan eten en drinken van
topkwaliteit. W
 e koesteren ons geluk om elke dag te kunnen doen
	waar we van houden. Daarom delen we deze passie graag met
anderen en gunnen we die passie ook aan mensen die het soms
even niet redden op eigen kracht.

4. WE ZIJN NATUURLIJK GASTVRIJER

 f je nou hier bent om te winkelen, uitgebreid te dineren of van een
O
verblijf te genieten, wij willen dat onze plek als jouw huiskamer voelt.
We willen dat je na elk bezoek gelukkig en verrijkt bent. Wij bieden je
een natuurlijke en gastvrije omgeving waar jij ongedwongen nieuwe
smaken kunt ontdekken.

5. WE INSPIREREN MET ONZE VERHALEN

	Dit is een plek met mooie authentieke verhalen. Hier ontdek je niet
alleen ambachten en producten waar je van houdt: je leert er ook
over. We vinden het belangrijk dat wij alles weten over de producten
die we jou verkopen en serveren. En we dragen die kennis graag
over. Want hoe meer je weet, hoe meer je geniet.

6. SAMEN ETEN WE DE WERELD MOOIER

	Wat jij elke dag eet, bepaalt echt mede wat er in de wereld gebeurt.
Als je onze kwaliteitsproducten koopt, steun je de lokale boeren,
vissers, slagers, bakkers en kaasmakers die ze produceren. Jouw
aankoop is als de steen in een vijver; het begin van een mooiere
wereld om samen in te eten, te genieten en te leven.
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