In deze bijzondere en vreemde corona tijd kunnen wij als Bint toch een positief geluid laten horen:
Ons assortiment is uitgebreid met mooie Oirschotse producten waar we trots op zijn:

Lactose en glutenvrije producten:
Ad Spooren van Eetcafé Ratatouille heeft tijdens de eerste
lockdown zeker niet stilgezeten. Hij heeft zich verder
gespecialiseerd in het bereiden van lactose- en glutenvrije
producten met gezonde streekproducten. Deze zijn nu ook in
‘t Bint verkrijgbaar o.a. kruidenboter, dille dressing,
kipkroketten, chocolade parfait en aardbeienbavarois.
Deze producten vindt u in ons koel- en vriesvak.

Suppa-Soepen
Rob van Rooij maakt culinaire, pure en goed gevulde soepen met verse en
gezonde ingrediënten en het gemak van ‘kant en klaar’. hij maak de soepen
zoveel mogelijk met verse en organische groenten uit de streek, zonder toevoegingen van kunstmatige smaakstoffen, gewoon puur natuur en dat proef
je! De soepen van Rob vindt u in ons vriesvak.

Voorleesboekje over Corona voor kinderen vanaf 4 jaar
Opa en oma komen op bezoek. Het is wel een raar bezoek, zegt papa.
Tommie snapt dat niet. Opa en oma zijn toch niet raar?
Een voorleesboekje dat speels ingaat op wat kinderen meemaken in de
corona-tijd. Niet naar school, op afstand blijven van opa en oma, niet met
hen mogen knuffelen. De opa en oma van Tommie en Lova maken er
toch iets leuks van. Uit het ervaren van die rare werkelijkheid, is dit mooie
kinderboek ontstaan: Tommie en Lova het corona-bezoek. Opa Cees
Hoogland benutte zijn eigen ervaringen voor het schrijven van dit boekje.

“Yesterday’s Vinyl” de beste manier om muziek te recyclen!
Het idee van Yesterday’s Vinyl is ontstaan op de zolderkamer waar Hans en
Willem een doos met oude LP’s vonden. Deze LP’s belanden vaak op de
afvalberg. “Dat moet anders” is wat de twee jonge ondernemers tegen elkaar
zeiden. En met dat idee werd Yesterday’s Vinyl geboren. Wilt u ook een
steentje bijdragen aan dit recycleproject en een schonere wereld. Kies dan in
‘t Bint voor een gerecyclede LP klok, want alleen samen kunnen we de
verspilling van grondstoffen tegengaan.

Kerstpakketten en de Land van Oirschot Cadeaubon: ben loyaal koop lokaal
‘t Bint heeft veel te bieden om een mooi gevarieerd, persoonlijk en origineel pakket
samen te stellen met producten van ruim 40 Oirschotse ondernemers onder een dak
En kunt u toch geen keuze maken dan biedt de Land van Oirschot Cadeaubon zeker
uitkomst. De bon is onbeperkt geldig en bij meer dan 80 Oirschotse bedrijven in te
leveren. Ook de horeca is hiermee geholpen zodra de lockdown voorbij is.

