Leuke en lekkere
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bij de sociale
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Onze winkels staan vol zelfgemaakte producten.

Wij
trots zijn
op
p r o d u o n ze
cten!

Gemaakt door creatieve medewerkers. Hippe ingekochte
cadeau-artikelen maken het aanbod compleet. In onze
horecalocaties kun je genieten van allerlei heerlijkheden. Deze worden
geserveerd door gastvrije medewerkers met talent én een glimlach.
Bij de bakkerij en Bammetjes koop je heerlijke taarten, vlaaien, broodjes
en wraps. Je dagelijkse boodschappen kun je in onze Buurtmarkt doen.
Onze servicegerichte medewerkers helpen je graag.
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Veel zelfgemaakte producten in de winkels dragen het label ZELLUF.
Daaraan kun je zien dat het een echt Cello-product is, met talent gemaakt
door medewerkers met een beperking, die trots zijn op hun creatie.
Lunchroom & Werkatelier EEHT Heilig Hartstraat 1, 5683 BK Best, www.eeht.nl
Gezellige lunchroom met thee in de hoofdrol
Hebbes Markt 6, 5281 AT Boxtel, Facebook Hebbes
Kleurrijke creaties van textiel
Hint & Tint Hinthamerstraat 96c, 5211 MS ‘s Hertogenbosch
Facebook & Instagram Hintentint
Schilderijen, keramiek en andere hebbedingen
Lunchcafé De Raadskelder Markt 1a, 5211 JV ´s Hertogenbosch
www.lunchcafe-inderoos.nl
Bijzonder (heerlijke) horeca op de mooiste plek van de stad
Buurtmarkt Maliskamp Bernadettestraat 9, 5248 AN Rosmalen
Facebook BuurmarktMaliskamp
Dagelijkse boodschappen, verse broodjes en groenten, lekkere jammetjes en
nog veel meer
HAL36 Conceptstore & Werkateliers Hoogstraat 36, 5271 SW Sint-Michielsgestel
Facebook & Instagram conceptstoreHAL36
Woondecoratie, houten producten, keramiek en groene producten
Bakkerij Groote Cingels Cingel 10, 5261 LZ Vught
Heerlijke taarten, vlaaien, klein gebak, petit fours, koekjes
Bammetjes Broodjesservice Cingel 10, 5261 LZ Vught
www.bammetjesvancello.nl De lekkerste belegde broodjes en wraps in Vught
Keramiek Atelier Vught De Ring 14, 5261 LM Vught
Facebook Keramiek-Atelier-Vught
Kleurrijk en uniek keramiek: schalen, serviezen en decoraties
Lunchcafé & Kadosjop In de Roos Zaltbommel Markt 10, 5301 AL Zaltbommel
www.lunchcafe-inderoos.nl
Bijzonder (heerlijke) horeca en kadosjop in het historische hart van de stad

Ook van
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