Openingstijden

Struisvogelboerderij

15 maart tot 31 oktober
iedere zaterdag en zondag geopend

MONNIKENWERVE

Juli en augustus
dagelijks geopend van 10.30 tot 17.00 uur
Toegang winkel en tearoom gratis
Bezichtigen struisvogels €4,50 per persoon
(rondleiding inbegrepen)
Kinderen t/m 11 jaar €2,50 per persoon
Rondleidingen om 11.00 • 12.30 • 14.00 • 15.30 uur
Honden toegelaten mits aangelijnd
Voor groepen geopend van 15 maart tot 31 oktober
volgens afspraak.

Familie de Bruijckere

Hogeweg 1 - 4524 KG Sluis
(Tussen Sluis en Aardenburg, richting Heille)
Stel uw navigatiesysteem in op de postcode.
Tel. 0117 - 49 21 31
Vanuit België 0031 - 117 49 21 31

www.destruisvogel.nl

www.facebook.com/StruisvogelboerderijMonnikenwerve
e-mail: info@destruisvogel.nl
Prijzen 2013 - 2015

SLUIS

STRUISVOGEL

F. Lorinz
LEDERWAREN

Struisvogelboerderij Monnikenwerve is sinds 1997 een
begrip in de streek. Wat als hobby begon groeide uit tot een
attractie die niet meer is weg te denken uit de regio. Er is
dan ook heel wat te beleven en te zien. Vanzelfsprekend
heel veel Struisvogels in allerlei soorten en maten. Van
de broedmachines en de eieren, van kuikens tot de grote
broedvogels. Tijdens de rondleiding komt men alles te weten
over deze grote loopvogel. De eieren van een Struisvogel
wegen ongeveer 1 ½ kilo en zijn daarmee de grootste ter
wereld. Dat de eieren eetbaar zijn kunt u zelf ervaren.
In de tearoom met terras kunt u gezellig wat drinken
na de rondleiding. Wat dacht u van koffie met een plak
Struisvogelcake of een Struisvogellikeurtje? In het winkeltje
vindt u de leukste souvenirtjes.

Wat te denken van een Struisvogelknuffeltje
of een mooi boek dat te gebruiken is voor een spreekbeurt
op school. Ook de mooie veren kunnen niet ontbreken, en
natuurlijk worden ook de grote eieren verkocht.
Daarnaast is er een cosmeticalijn op basis van Struisvogelolie,
het gezonde en lekkere Struisvogelvlees wordt verkocht en er
is een unieke collectie Struisvogellederwaren.

Het bedrijf is voor iedereen goed toegankelijk, er zijn geen
grote drempels op het bedrijf en het toilet is aangepast voor
mindervaliden.
Er is ruime parkeergelegenheid voor auto’s, maar ook voor
een bus is er meer dan genoeg ruimte.

Struisvogelboerderij
Monnikenwerve heeft een
prachtige en exclusieve collectie
Struisvogellederwaren. Het huismerk van
Monnikenwerve “F.Lorinz” staat garant voor
kwaliteit.
Er is ruime keuze in diverse modellen en kleuren handtassen,
vanzelfsprekend wordt iedere tas met de grootste zorg
vervaardigd en perfect afgewerkt. Naast de handtassen
zijn er diverse kleinlederwaren verkrijgbaar zoals heren- en
damesportemonnees, pennen, creditcardmapjes, broekriemen etc.
Een uitgebreid overzicht van de collectie vindt u op

www.florinz.nl
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