Sponsor uitgelicht, Poleij keurslager
Op woensdag 28 januari 2015 is de nieuwe winkel geopend van Poleij Keurslager, partyservice &
catering, een mooie gelegenheid om deze sponsor van LTC aan u voor te stellen.
Slagerij Poleij is sinds 1936 gevestigd in ’s-Gravenzande. Van de Mr. Fremerystraat, Van de
Kasteeleplein en de Langestraat 96 is de winkel verhuisd naar de Langestraat 221. In 1991 kwam
Huub Poleij in de zaak en nam deze in 1999 over van Piet en Sjak Poleij. Begin deze eeuw werd
besloten om naast de winkel ook te starten met een catering & partyservice. Men besloot toen
zich te specialiseren, het vakmanschap te perfectioneren met een team van goede medewerkers
en de winkel een eigen, herkenbaar gezicht te geven. Met Walter als gepassioneerd
ambachtsman, Huub als gedreven ondernemer en David van Heulen als compagnon is er een
goede samenwerking voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. De afgelopen jaren is
begonnen om het assortiment aan te vullen en uit te breiden.
Door de komst van het nieuwe winkelcentrum en daardoor de noodzaak om de winkel te
verplaatsen, moest er gezocht worden naar een nieuwe locatie. De keuze is gevallen op het
voormalig pand van Van de Ven fashion. In november vorig jaar is begonnen met de verbouwing
waarbij zoveel mogelijk gewerkt is met Westlandse bedrijven. Naast de geheel nieuwe
elementen blijft er ook wat nostalgie aanwezig in het nieuwe pand met een knipoog naar het
verleden. De oude menger van ’opa’ heeft een opknapbeurt gehad, en met de oude snijmachine
kan nog steeds met de hand worst gesneden worden.
Wie het nieuwe ’vers-theater’ binnenkomt zal zeker even met zijn ogen knipperen. Voorin is er de
belegde broodjescorner met brood van het Vlaamsch broodhuys. Ook is hier het lekkerste
zuurdesembrood van Nederland verkrijgbaar, bereid op authentieke wijze met de beste
grondstoffen, of biologische gemaakte chocoladepasta of jam. Op de kaasafdeling kunt u kiezen
uit zowel Hollandse als buitenlandse kaas in vele soorten. Bij de notenbar vindt u vers gebrande
noten, en voor een lekker flesje wijn bent u hier ook op het juiste adres. Natuurlijk ontbreekt ook
de vleesafdeling niet, waarmee het eigenlijk allemaal begonnen is. Vers gesneden vleeswaren en
vlees van de bekende hoge kwaliteit. De komende tijd zal het assortiment nog verder worden
uitgebreid en zal men zich nog meer specialiseren in bepaalde vleessoorten. Ook de groente- en
fruitafdeling ontbreekt niet met dagelijks verse aanvoer en een ruime sortering. Ook nieuw is de
traiteur afdeling. Hier worden complete maaltijden vers voor u bereidt, de consument kan in de
open keuken zelf meekijken. Dus heeft u geen zin of tijd om zelf te koken, loop dan even binnen,
u kunt tot ’s avonds zeven uur terecht. Ook voor delicatessen, zoals luxe pastasoorten, olijfoliën
en dressings bent u bij Poleij aan het juiste adres. Uw gekochte artikelen kunt u centraal bij de
uitgang in één keer afrekenen.
Als u iets te vieren heeft is de Party & Catering service van Poleij hét adres. Alles wordt is eigen
huis gemaakt, en de mogelijkheden zijn talrijk. Denk aan een warm of koud buffet, een barbecue,
een walking dinner, zij kunnen dit van A tot Z voor u verzorgen met alles wat daarbij komt kijken.
In het nieuwe pand kunnen zij u hierover middels een presentatie en persoonlijk gesprek alles
over vertellen en laten zien om tot een juiste keuze te komen.
Een heel nieuw concept dus voor ’s-Gravenzande, en een uitdaging voor Huub, Walter, David en
alle medewerkers/sters, maar zij hebben er het volste vertrouwen in. De winkel is geopend van
maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 19.00 uur. Poleij keurslager, partyservice & catering is klaar
voor de toekomst, en kijkt nu al uit naar het 80-jarig bestaan in 2016. Neem ook eens een digitaal
kijkje op http://poleij.keurslager.nl/
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