Farm Lifestyle

Gegarandeerd gezonde natuurproducten voor de bewuste consument
Steun onze dieren en onze missie!

Welkom bij

Farmshop
Natuurgetrouw & natuurlijk
gehouden
Gegarandeerd gezonde natuurproducten die
ecologisch verantwoord worden gebruikt, is
onze missie. Farmshop.nl stelt zich ten doel
een vooraanstaande leverancier van deze
natuurproducten te zijn.
Farmshop.nl heeft allerlei ambachtelijke
producten die echt gezond en superlekker zijn,
maar ook aantrekkelijke lifestyle producten
wanneer u iemand met een origineel cadeau wilt
verrassen. Heilzame cosmetica producten voor
huidverzorging, zeldzaam en geneeskrachtig,

Maak kennis met Farmshop:
• Natuurlijke farmproducten zoals Limousin-vlees, eigen ontwikkelde luxe farmsnacks, zuivel direct van de boer
(melk, karnemelk en drinkyoghurt), verschillende types boerenkaas, roomijs, echte natuureieren, groenten,
heerlijke nootjes, broodbeleg en nog veel meer ambachtelijke boerderij producten;
• Een breed assortiment natuurlijke cosmetische verzorgingsproducten;
• Leuke farm cadeautjes en cadeaupakketten, op bestelling, voor iedereen;
• Moderne vergaderfaciliteiten met B&B kamers, inclusief een schitterend uitzicht op stal en landerijen;
• Farm tours.

probeert u het maar! Bezoek onze boerderij met
natuurwinkel in Alblasserdam.
Beleef en proef de natuur van Limousins!
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Kwaliteitsvlees uit Alblasserdam
Farmshop biedt u echt Nederlands natuurvlees,
in Nederland geboren, natuurlijk gehouden in
Nederland en in Nederland geslacht. Wij kunnen
het slachtproces voor ieder dier met DNA test
controleren! Bovendien biedt Farmshop.nl
speciale boerenkaas en zuivelproducten direct
van de boer. Farmshop. nl biedt ook eigen
ontwikkelde superlekkere farmsnacks, zoals
kroketten die u natuurlijk verantwoord kunt
genieten. Farmshop producten zijn natuurlijk
gezond, met minder zout, minder schadelijke
vetten, zonder geur- en smaakstoffen.
Bij Farmshop kunt u de natuur daadwerkelijk
proeven, ook voor een speciale BBQ snitten.
Kom langs bij de Farmshop en bekijk onze
stallen met koeien, schapen en kippen.

Speciale snitten voor een geslaagde
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Het beste barbecuevlees
Farmshop biedt u luxueus barbecuevlees,
heerlijke sauzen en diverse speciaal gesneden
snitten voor een geslaagde barbecue avond!
Farmshop biedt u echt Nederlands natuurvlees,
in Nederland geboren en natuurlijk verantwoord
gehouden en geslacht, zonder geur- en
smaakstoffen en van het allerbeste en lekkerste
Limousinvlees ter wereld.
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Verfijnde en exclusieve bonbons
Farmshop heeft ook heerlijke en ambachtelijke
chocolade- en andere zoetwarenproducten.
Onze chocoladeproducten worden
geproduceerd in het atelier van een Belgische
chocolatier. In het atelier zijn ervaren
chocolatiers dagelijks bezig om de mooiste
en lekkerste producten te creëren. Er wordt
gewerkt met de allerbeste grondstoffen, zoals
de couvertures van Barry Callebaut.
Deze producten mogen dus ook met recht
“originele Belgische Bonbons” worden
genoemd. Daarnaast zijn bijna al onze bonbons
van 100% natuurlijke producten gemaakt!

Kadotip!

Noten
en ontbijtgranen
Noten en zaden

Verse notenn
en zade

Wij hebben een groot assortiment gezonde
noten en zaden. Denk bij zaden bijvoorbeeld
aan sesamzaad, lijnzaad, zonnebloempitten
en pompoenpitten. Noten en zaden zijn niet
alleen superlekker, maar ze leveren een stevige
bijdrage aan uw gezondheid want zij geven
u bijzondere vitaminen en mineralen die u
uit ander voedsel niet haalt. Zaden en pitten
bevatten essentiële voedingsstoffen zoals
omega 3 vetzuren waarvan vaak gedacht wordt
dat deze alleen in vis te vinden is.

Ontbijtgranen
Ontbijtgranen zijn graanproducten zoals
havermout en allerlei graanmuesli. Behalve
volkoren ontbijtgranen staan havermout en
graanmuesli in de “Schijf van Vijf”. In volkoren
ontbijtgranen zitten koolhydraten, vezels,
B-vitamines en allerlei essentiële mineralen.
Iedereen die verantwoord wil ontbijten met
ontbijtgranen neemt een bakje met lekkere
yoghurt en hup, een paar lekkere scheppen
erin. Ook voor toevoegingen als melk, kwark of
yoghurt bent u bij ons aan het juiste adres!
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Echte zuivel
direct van de boer!

Drinkyoghurt

Volle melk

Halfvolle
melk

Karnemelk

Pure zuivel uit het groene hart
Voedsel waarvan je zeker weet dat het met
liefde en toewijding is gemaakt of geoogst en
wat ook nog eens uit de regio komt. Hoe vers
wilt u het hebben?
Tegenwoordig zijn er korte lijnen tussen
producent en consument en worden de
producten direct en vers van de boer geleverd.
Weliswaar niet altijd voor de laagste prijs, maar
absoluut zonder concessie in kwaliteit en smaak!
Producten uit de streek, bereikbaar voor iedereen
die bewust kiest voor lokaal geproduceerd eten
en drinken. Kies ook voor ons en geniet van
heerlijke zuivel direct van de boer!

Pure
sappen
voor de gezonde genieter!
Sap voor de fijnproever!
Albertus Schulp legde in 1861 met zijn
hoogstamboomgaard de basis waar nu
letterlijk de vruchten van worden geplukt. Vijf
generaties ervaring, kennis en een jarenlang
geperfectioneerd productieproces worden
gecombineerd tot de beste en lekkerste sap
voor de echte liefhebber.

Vers van de eigen pers
Wie Schulp drinkt, proeft fruit. Met een
zeefbandpers worden voornamelijk Hollandse
appels, peren en aardbeien geperst. In dit hele
proces wordt niets toegevoegd aan het fruit.
Alleen puur sap in de fles. En zo hoort het ook.
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Snacks
voor iedere gelegenheid...
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Ambachtelijk
bereid
Heerlijke kwaliteitssnacks
Farmshop heeft een unieke eigen snacklijn
met snacks die met de grootste zorg zijn
geproduceerd. Het totale assortiment bestaat
uit bitterballen, kroketten, allerlei worstsoorten,
kipsatéstokjes, kipnuggets en nog veel meer.
Zelfs loempia’s die u ook kunt gebruiken
als kleine maaltijd of als heerlijk tussendoor.
Onze eigen snacks zijn ambachtelijk bereid,
superlekker en echt speciaal. Probeer maar
eens, de allerlekkerste snacks van Farmshop.

Spareribs
van topkwaliteit!

Farmshop Spareribs
Voor de absolute fijnproevers hebben wij
speciale spareribs die we op unieke manier
marineren. Nergens anders verkrijgbaar en
eenmaal geproefd, garanderen wij u dat u
terugkomt voor deze overheerlijke Farmshop
spareribs! Overtuig uzelf en zeg ons of u al ooit
zulke lekkere spareribs at?

Onze eieren
zijn ook heel speciaal!

Speciale Natuureieren
Bij Farmshop zijn ook onze speciale
natuureieren verkrijgbaar.
Iedere dag maatwerk, met uitsluitend natuurlijk
voedsel en vers gras voor de kippen. De eieren
hebben een bijzondere geneeskrachtige werking
en bevordert weerstand. Daarnaast is de dooier
typisch donkergeel en de smaak van de eieren
werkelijk onovertroffen.

Borrelen
met unieke borrelplankjes
Met vers
fruit
Met heerlijke
wijn
Met biolognische
kaze

Zelf samenstellen
Wilt u uw gasten verwennen? Met onze

Met verse
noten en
zaden

biologische kazen, vleessoorten en

Met natuurlijke
vleessoorten

overheerlijknoten stelt u heel eenvoudig een
kant-en-klaar borrelplankje samen. U kunt
eindeloos combineren.
Ook leuk om als cadeau te geven!

Wijnen
uit Zuid-Afrika
Allée Bleue wijnhuis
Het wijndomein Allée Bleue is gelegen
in Franschhoek, één van de meest
gerenommeerde wijnstreken in de WestKaap
in Zuid-Afrika. Oorspronkelijk opgericht door
Franse Hugenoten in 1690. Aan het einde van
de 20e eeuw overgenomen door de familie
Dauphin die de winery nieuw hebben leven
ingeblazen. Deze familie gaf het domein,
voorheen bekend als ‘Mere Rust’ de nieuwe
naam Allée Bleue. Deze naam is te danken aan
de toegangsweg van de winery welke omgeven
is door eucalyptus bomen, de blauwe laan.

Pulpit Rock wijnhuis
De Pulpit Rock Winery staat aan de voet
van Kasteelberg Mountain in Riebeek Valley.
Pulpit Rock dankt haar naam aan een rots in
de vorm van een preekstoel vlakbij de winery.
De droom om wijn te maken en zelf wijnboer
te worden was altijd al aanwezig bij de familie
Brink, eigenaar van Pulpit Rock. Opa Brink werd
in 1918 al gevraagd wijn te maken voor Groot
Constantia. Echter pas in 2003 neemt de familie
de beslissing en start de winery. De 400 hectare
grote wijngaard is beplant met een variëteit aan
witte en blauwe druiven.
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Verzorging
Huidvriendelijk
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Wees zuinig op je huid
De natuurlijke ingrediënten in de deodorant
werken verzachtend en hydraterend en
houden je heerlijk fris! De zachte crème wordt
snel opgenomen in je huid en verstopt de
poriën niet. Elke deodorant heeft als basis
een combinatie van onder andere kokosolie,
bijenwas en maïszetmeelpoeder die de
deodorant goed smeerbaar maken en je huid
fluweel zacht. Het zuiveringszout neutraliseert
geurtjes op een natuurlijke wijze.

Huidverzorging
uit Texel

Natuurlijkne!
producte

Schapenwolcrème
Ieder jaar wordt er in juni veel schapen
geschoren op Texel. In 1999 was het tijdens
dit werk dat boerin Renske op het idee kwam
om zalfjes te gaan maken met als basis wolvet
uit de schapenvacht. Het wolvet maakte haar
handen zacht en wondjes verdwenen. Dit was
het begin van de succesvolle schapenwolcrème

Professioneel
Bezoekers waren ook enthousiast over
de heilzame werking van wolvet en we
besloten de productie te professionaliseren.
Er kwamen steeds meer schapenwolcrèmes
zoals handcrème, voetcrème, huidcrème en
gezichtscrème. De schapenwolcrèmes zijn
razend populair geworden en winnen nog
steeds aan bekendheid. Het resultaat is ook echt
verbazingwekkend, probeert u het zelf eens?

Cadeaus
op maat!
Cadeautip!

Geef iets origineels cadeau
Wilt u iemand iets cadeau doen, maar u heeft
geen inspiratie? Kom dan langs en laat ons u
helpen met het samenstellen van een origineel
cadeau geheel afgestemd op uw budget.
Denk hierbij aan food als nonfood producten,
verzorgingsproducten, interieurartikelen of
handgemaakte sieraden: alles is mogelijk!
Nog steeds moeite met kiezen? Geef dan een
Farmshop cadeaubon.
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Stel
pakket samen!
Droogboeketten
Droogbloemen zijn tegenwoordig weer
populair. De alleroudste volken hadden de
schoonheid van gedroogde bloemen reeds
ontdekt. Later werd bij de elite het samenstellen
van droogboeketten als kunst beoefend.
Tegenwoordig is een prachtig droogboeket
voor iedereen bereikbaar en verkrijgbaar bij de
Farmshop!

Stel zelf een cadeau samen
Verras iemand met een origineel, natuurlijk
verantwoord cadeau en stel ‘m zelf samen. Voor
ieder budget is een prachtig cadeau te maken.
Wilt u iemand anders zelf laten kiezen? Verras
dan met een Farmshop cadeaubon!

Farm
living
voor uw interieur

De sfeer van Farm Living in huis
Bij Farmshop hebben we alles om de sfeer
van Farm Living te brengen in uw interieur.
In onze uitgebreide assortiment hebben wij
o.a. hortensia’s, konijnen- en schapenvachtjes,
handgemaakt servies, duurzame sfeerkaarsen
en kaarsenstandaarden, droogbloemen, houten
kruiken en schalen en sierkussens.
Kom langs in onze winkel of kijk op onze
webshop voor ons complete assortiment!

Maak
kennis
met onze dieren en boerderij

Farm Tour adventure
Cowporation organiseert volledig verzorgde
farm tours voor diverse groepen bezoekers.
Wanneer u zo’n boerderij excursie wilt
meemaken kunt u contact met ons opnemen
om een farm bezoek af te bespreken.
Wij begeleiden uw tourgroep door onze
geautomatiseerde boerderij vol noviteiten en
gedurende de lente en zomer gaat de tour
bovendien door de Alblasserdamse weides waar
onze dieren buiten grazen.

Vergaderen
op een unieke locatie

Vergaderfaciliteiten
Even eruit, midden in de natuur, even weg
van de hectiek van het dagelijkse leven, een
brainstorm sessies met uw bedrijf? Dan bent u
bij ons aan het juiste adres. Ervaar de rust van
het pure, natuurlijke leven. Wij hebben vergader
faciliteiten met zicht op de meest moderne stal
van het moment, maar ook met prachtig uitzicht
over de landschappen van Alblasserdam. Deze
vergaderfaciliteiten zijn keurig verzorgd met een
eventueel ontbijt of lunch en terwijl u vergadert
verzorgen wij u met koffie en water. U kunt zelfs
uw overnachting bij ons boeken; wij hebben
twee mooie kamers voor maximaal 6 personen.

Wakker
worden
op een èchte boerderij

B&B overnachtingen
Vroeger vroegen voorbijgaande reizigers
aan de boer of zij een nachtje in de hooiberg
mochten slapen. Ook wij bieden u een unieke
slaapervaring met uitzicht in onze moderne
koeienstal of met uitzicht over het prachtige,
boomrijke polderlandschap. Hiervoor hebben wij
2 prachtige hotelkamers ingericht.

Adres

Kortland 42
2954 LD Alblasserdam
T: 06-29203497
E: info@farmshop.nl

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
09:00 - 17:00 uur
09:00 - 17:00 uur
09:00 - 14:00 uur
10:00 - 20:00 uur
10:00 - 17:00 uur

Bezoek ook onze webshop!
www.farmshop.nl

