SHOPPING

Verscholen tussen de omliggende bossen
vind je de leukste winkeltjes, terrassen,
koﬃezaakjes en trendy brasserieën.
Alle hotspots voor jou op een rijtje!
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Vlees met een verhaal
Zodra je in gesprek raakt met deze slager, voel je de passie van de

het rundvlees (Belgisch Blauw) uit Den Dungen en het kalfsvlees

pure ambachtsman. En die herken je terug in het prachtige malse

uit Cromvoirt. Het fameuze varkensvlees Duroc d'Olives komt al

en sappige vlees, de huisgemaakte salades, de maaltijden en de

jaren van twee boeren uit Gent en ook het lamsvlees is het

snijwaren in de vitrine. Het vlees heeft een verhaal dat de slager

allerbeste, Texels. Want: van kwaliteit wordt alles beter. Klanten

kent: dat van de herkomst, de mensen en bedrijven die het dier

komen van heinde en verre om speciaal hier hun vlees te halen -

hebben grootgebracht tot de verwerking. Bedrijven waarmee

en om naar de boeiende verhalen van de slager te luisteren.

soms al sinds de vorige generatie wordt samengewerkt en voor

Keurslagerij Piet Mutsaers, Wilhelminaplein 15, Rijen

een groot deel puur Brabants. Zo komt de kip uit Loon op Zand,

Het eerste wat vanaf 12 oktober 2016 opvalt in deze winkel, is de grote open 'keuken' in het midden ervan. De geur van
versgebrande noten komt je tegemoet en voor je ogen worden pizza's, maaltijdsalades, yoghurt en tapas vers bereid en
klaargelegd om mee te nemen. De van oorsprong oer-Brabantse, bourgondische supermarkt staat bekend om haar verse
producten en met deze nieuwe opzet wordt dat nóg duidelijker. EMTÉ Rijen is bovendien een van de eerste winkels die de
metamorfose krijgt. Voortaan zal ook een klein deel van het groothandelsassortiment hier te vinden zijn en kun je koken zoals
chef-koks dat doen, met speciale olijfolies, marinades, pasta's en noem maar op. Loop beslist eens binnen en ontdek hoe je nog
meer kunt genieten in de keuken én aan tafel…!

SUPERMARKT 3.0

EMTÉ Rijen
Wilhelminaplein 20, Rijen
www.emte.nl

Alsof je ergens in De Negen Straatjes in Amsterdam
bent binnengewandeld… Everything Sweet lijkt zo uit
een woonmagazine tot leven te zijn gekomen.

Stads in een dorp
De geur van verse thee, versgemalen kofﬁe en
chocola maakt bovendien dat je er ter plekke van wilt
genieten in een van de mooie hoekjes. Een doosje
bonbons, een mooi cadeautje om iemand blij mee te
maken of een cappuccino met iets lekkers erbij: het
assortiment van chocolade, taartjes, biologische en
versgeperste sapjes tot zelfs ouderwetse hangop
wisselt vaak zodat je altijd verrast wordt - óók als je je
aan een (allergenen)dieet moet houden. Druk en
weinig tijd? Kies je favoriete kofﬁe of thee to go en
geniet onderweg!

Everything Sweet
Wilhelminaplein 1, Rijen
www.everythingsweet.nl

Gall & Gall Rijen,
Wilhelminaplein 10, Rijen
@gallengallrijen
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Passie voor boeken
Lange herfstavonden op de bank met een kop dampende thee of kofﬁe en een goed boek, dat is
waar je aan denkt zodra je deze unieke, prijswinnende Bruna binnenstapt. Natuurlijk kun je hier
ook terecht voor al je schoolspullen, wenskaarten, kantoorartikelen en een ongebruikelijk grote
Bruna Rijen
Wilhelminaplein 6, Rijen
@brunarijen

kketten
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collectie tijdschriften – boeken zijn echter het hart van de zaak. Het team bestaat uit
gepassioneerde lezers en dat zie je aan de recensies die je in de winkel vindt. Een prachtig boek
gelezen en op zoek naar een goede opvolger? Hier krijg je insider-tips die je zullen verrassen.
Maar je kunt hier vooral ook genieten van de speciale middagen en avonden waarop bekende
en minder bekende auteurs komen vertellen over hun passie. In oktober is dat Vivian den
Hollander, de fameuze kinderboekenschrijver. Speciaal voor de Kinderboekenweek geeft ze
twee minivoorstellingen en mag je haar alles vragen over haar werk – en natuurlijk je boeken
laten signeren. Hou de Facebookpagina in de gaten voor al het nieuws!

DE DORPSWINKEL
Wanneer je binnenloopt bij
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deze Albert Heijn, voel je het

als het gaat om verse,
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vestigingen in Nederland:

dorpsgrenzen steeds

helpende hand en volop kennis
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Albert Heijn Rijen,
Wilhelminaplein 8, Rijen
www.ahrijen.nl

Uniek, ambachtelijk donker meergranenbrood van een eigen mix

van granen, met de hand ingevouwen worstenbrood,

progresgebak volgens een vijftig jaar oud recept en eierkoeken in

alle soorten en maten (chocola, spelt, suiker, kaneel, rozijnen) –

en dat zijn nog maar een paar van de redenen waarom klanten uit
de wijde omgeving bij deze bakker binnenstappen. Een bakker die
goed is in brood én in banket. Wat is er heerlijker dan een echt
pure boterham, met liefde gemaakt, bij ontbijt of lunch? Of een
handgemaakt gebakje op een moment voor jezelf? Wanneer je
hier binnenloopt, komen de rijke geuren je tegemoet. In de nieuwe
winkel kun je daar straks nog meer van genieten, met een taartje
en een kopje kofﬁe of thee. Tijdens de openingsweek staat er
bovendien voor iedereen voor € 5,- een goedgevulde tas met alle
lievelingsproducten van klanten klaar, zodat je letterlijk kunt
proeven wat deze bakker in huis heeft…!

een kwestie
van SMAAK
SMAAK Rijen
Wilhelminaplein 26, Rijen
www.smaakrijen.nl

Trendy met een warme
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als lunch voor twee, een
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laten genieten als jij. Diner,

bijkletskofﬁe voor 's
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ochtends na-het-schoolplein, een bite? Laat je verleiden en

Bakkerij Vromans
Wilhelminaplein 17-18, Rijen
www.bakkerijvromans.nl

een high tea met bubbels,

verwennen… je komt zeker

een kidsplankje… SMAAK is

terug.

LOOK GOOD
FEEL GOOD
Binnenstappen wanneer het je uitkomt en naar buiten

komen met een heerlijk gevoel omdat voorbijgangers hun
hoofd omdraaien om je na te kijken… dat overkomt je bij
Riccio. Topstylisten snappen jouw wensen en vinden de
vertaling naar de perfecte look, terwijl je geniet van een
goede kofﬁe of thee. Echte mannen komen binnenkort nog
meer aan hun trekken: de nieuwe zaak heeft een
barbercorner voor hot towel shaving, een klassieke baarden snorbehandeling of gewoon een goede haircut. In een
creatieve sfeer heb je een relaxmoment voor jezelf. En met
een whiskyproeverij op zaterdag 8 oktober om de opening te
vieren, begint dat meteen goed. Hou de website in de gaten
voor informatie!

Riccio Kappers (dames, heren en kinderen),
vanaf oktober 2016 aan de Mangrovelaan 51, Rijen
www.ricciokappers.nl
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