
NIEUW IN 
GRASHOEK

MMM... EATS
Vrieswinkel en streekproducten

Pastoor Vullinghsstraat 43 
5985 PH  Grashoek
Tel: 077-4003791

E-mail: info@mmmeats.nl
Web: www.mmmeats.nl

Openingstijden
Woensdag: 13.00 - 18.00 uur

Vrijdag: 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09.30 - 16.00 uur

U kunt in onze winkel terecht voor vlees  met name ons Gevarvlees, maar 
daarnaast verkopen we ook Limousinevlees, kip en vis.
Ons ruime assortiment ingevroren vlees is vers, wordt ambachtelijk bereid, 
en in kleine porties vacuüm verpakt en direct ingevroren (zonder toevoegingen). 
Voor BBQ etc. is er ook gemarineerd ingevroren vlees verkrijgbaar. 
Ons vers vlees kunt u bestellen d.m.v. bestellijsten in de winkel, telefonisch,
of e-mail. Voor prijzen en assortiment zie onze website.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor gezonde streekproducten als jam, honing, sap en meer.
Ook verkrijgbaar in cadeauverpakking.  
Wij zien u graag terug aan de Pastoor Vullinghsstraat 43 in  Grashoek!

ErVAAr dE PUrE SMAkEn UiT PEEL En MAAS



ExcLUSiEf LEVErAnciEr VAn

Lid VAn VArkEnSGiLdE

Paul & ine Geurts zijn samen met 
hun zoon Teun en dochter kim 
de oprichters van MMM... EATS.

Vanaf 19 november 2014 zijn de deuren 
open van hun vrieswinkel en streekproducten. 
Daarnaast runnen zij ook: varkenshouderij 
‘Geurts Grashoek BV’ waar het ‘Gevar’ vlees 
wordt geproduceerd.

Varkenshouderij Geurts Grashoek BV 
is een eerlijke varkenshouderij die 
staat voor kwaliteit. 

Dit familiebedrijf is opgericht in 1984. 
Het is een bedrijf met zeugen en vleesvarkens. 
Ze leveren eerlijk en puur vlees onder de merknaam ‘Gevar’. 
Ook is dit bedrijf in het bezit van het IKB-keurmerk. 
Gegarandeerde kwaliteit dus! 
Daarnaast zijn ze lid van Varkensgilde ‘Peel en Maas’.

VErS AfHALEn, dAT kAn!
Indien u vers vlees wilt afhalen,

kunt u dit tot drie dagen van te voren bestellen,
en afhalen onder openingstijden.

Grote bestellingen (b.v. voor BBQ’s) 
kunt u in overleg ook op andere dagen afhalen.

ikB-kEUrMErk

OPEninGSAcTiE:

Kom in week 47 (onder openingstijden)
met deze flyer naar onze nieuwe winkel.

U ontvangt dan een pakket vlees bestaande uit: 
1 bakje zult,  4 saucijsjes, 4 speklappen,

2 boerenham schijven en 4 gepaneerde schnitzels.

Voor maar € 10,- !!!
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