Velkommen indenfor
i vores nye, flotte butik
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Kundeoplevelser ud
over det sædvanlige
Når du handler i Kvickly Tønder får du en kundeoplevelse ud
over det sædvanlige. Vi har med en ny indretning og større
gangarealer sørget for, at det er nemt at komme rundt og
finde de varer, du søger. Alle vores afdelinger – fra slagter til
kolonial og kiosk – har fået et ansigtsløft og præsenterer i
dag varerne på bedste og mest indbydende vis.
Vi har serviceret vores kunder siden 1921 og har løbende
renoveret butikken, så den altid har fremstået tidssvarende.
Den seneste modernisering fandt sted i 2017, hvor målet var
at skabe rammer for en endnu bedre kundeoplevelse.
I dag er vi stolte af at præsentere en ny, flot butik for dig.
En butik, hvor du kan finde stort set alle de dagligvarer, du
har brug for til hverdag, weekend og fest. Fra delikatessen
tilbyder vi færdiglavede retter, så du også har mulighed
for at komme ind og stille den hurtige sult. Vi har desuden
tekstil og isenkram samt et udvalg af varer til veganere og
gluten-allergikere.
Vi glæder os til at give dig en god oplevelse i vores nye, flotte
butik.

OK tank- og
vaskeanlæg
På vores OK-anlæg kan du hurtigt og
nemt tanke og vaske bil. Alt overskuddet fra anlægget går til lokalsamfundet, da vi i brugsforeningen altid har
bakket op om lokale initiativer.

OVER 70 ÅRS ERFARING MED OSTE
Ullerslev Mejeri og handelsfirmaet Ullerslev
Oste er to sider af samme familievirksomhed.
Ullerslev Mejeri blev grundlagt af N.O. Pedersen
i 1939. I 1970 kom sønnen N.S. Pedersen med
i kompagniskabet, og i 2001 blev det overtaget
af 3. generation.
Produktionen på Ullerslev Mejeri startede med
Danablu og Danbo. I 1961 begyndte produktionen af Feta til Grækenland, Ullerslev Mejeri eksporterer op imod 95 % af Danabluen.
I 1989 udsprang Ullerslev Oste, som i dag er

kendt for mærkerne: Stærke Ullerslev, Kong
Hans, Ullerslev Mellemlagret og Snehvide.
I 2008 tilføjede Ullerslev Oste også pakkede
oste til sortimentet.
Ullerslev Oste har i dag et bredt sortiment i
alle ostemærker. Stærke Ullerslev og Kong
Hans lagres henholdsvis i 12 og 6 måneder. Vi
sætter en ære i, at ostene får den helt rigtige
lagringstid. Hos Ullerslev Oste kan man, i modsætning til mange andre grossister, få en mellemlagret ost, når den er lagret i 5-6 måneder.

Ullerslev Oste
Damsgårdvej 2 • 5540 Ullerslev
65 35 16 08

www.ullerslevoste.dk

Mørt kød og hjemmelavet mad
Vores slagtermester og hans medarbejdere kan noget med kød. Alle
er de topprofessionelle, veluddannede og har en viden om kød og udskæringer ud over det sædvanlige. Her på egnen er vi kendt for gode
pølser, og vi er da også stolte af vores eftertragtede pølser, som vi selv
producerer.
Ved siden af slagteren finder du delikatessen, hvor du hele dagen
kan købe lækre, hjemmelavede færdigretter – lige til at varme, når du
kommer hjem. Desuden har vi en stor salatbar og mulighed for at lave
mad ud af huset samt pålægsmand på bestilling. Kig forbi og se, hvad
vi har at byde på.

Brød med krummer i og lækre kager
Vi tilbyder et bredt udvalg af alverdens saftige brød og indbydende
kager. Vi bager brødet selv og sørger for, at der er friskbagt brød på
hylderne hele dagen. Kagerne er ikke bare smukke at se på, de får
tænderne til at løbe i vand og smager fortrinligt. Skal du bruge en kagemand til næste børnefødselsdag, er vi også behjælpelige med det.

Verden rundt med vin
I vinafdelingen har vi velsmagende vine fra hele verden. Udvalget er
stort, og vi står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål til en bestemt
drue eller gerne vil have anbefalinger til vin, der passer til maden. Vi
tager uåbnet vin retur, så vær ikke bange for, at du har købt for meget
til din næste fest.

Saftige frugter og sprødt grønt
Træd ind i en verden, hvor farverne og friskheden hersker. I vores
frugt- og grøntafdeling finder du et kæmpe udvalg af frugter og grønt.
Vi sørger for, at der fyldes op i løbet af dagen, så her altid bugner af
frisk frugt. Vi er glade for samarbejdet med lokale leverandører og
tilbyder, afhængigt af sæson, et stort udvalg af lokale råvarer.

Et væld af smukke farver
Smukke blomster og flotte planter. Vi tilbyder friske blomster og planter hele dagen fra butikken. Men ikke nok med det – fra vores Interflora-butik, der ligger lige ved siden af, kan vi tilbyde smukke opsatser,
buketter og kranse til enhver anledning.
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KNUD WEILAND APS
MURER- OG FLISEFORRETNING

Tlf.: 74 73 45 49

www.knudweiland.dk
Abild El-forretning
Aut. el-installatør

Lars L. Hansen
Tlf. 7472 3355 • mail@abild-el.dk

www.vagentur.dk

www.abild-el.dk

Ovnstegte BBQ-kyllinger
- hver dag i delikatessen

Nyt tag

Renovering

Efterisolering

Nybygning

Vinduer og døre

Tilbygning

13051 • www.jsdanmark.dk

Håndværkervej 9 • 6270 Tønder
Tlf.: 74 72 22 10
www.jurgensen-vvs.dk
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