De Miellerie is geen winkel. Dat betekent dat de
honing bij ons aan huis verkocht wordt.
Ofwel kom je langs op een willekeurig moment
dat jou past. Je belt aan en met wat geluk zijn we
thuis (maar dat is niet altijd het geval)
Ofwel bel je vooraf om een afspraak te maken:

De Miellerie
Wij zijn een kleine imkerij uit Merksem.
We hebben bijenkasten staan in gans de
provincie Antwerpen. Onze eigen
honing is meestal een gemengde
bloemenhoning (of polyflorale honing).
Dit betekent dat er in de buurt van de
bijenkasten allerlei planten staan
(kastanje, linde, den, paardenbloem,
balsemien, …) en de honing niet
afkomstig is van 1 soort bloemen.
Naast onze eigen honing vindt u bij ons
ook honing van verder weg (bv.
sinaasappelhoning). We kiezen steeds
voor kwaliteitshoning.
Honing is een natuurproduct dat elke
seizoen anders smaakt. Honing zal na
verloop van tijd steeds kristalliseren. Dit
is een natuurlijk proces.

0488 37 40 09 of 03 646 57 45 (dit laatste
nummer enkel voor afspraken i.v.m. bezoek voor
aankopen, niet voor andere vragen, voorstellen,
…)

PRIJSLIJST
Imkerij Miellerie
Prijslijst particulieren – 15/05/2019

Contact:
De Miellerie
Bits & Bees BVBA
Van Praetlei 142
2170 MerksemZ
0488 37 40 09
info@miellerie.be
Bezoek ons op internet:
www.miellerie.be
Facebook.com/lekkerehoning
BE 0849.466.117

Imkers sinds 1979

RELATIEGESCHENK DOOPSUIKER
Wil je een klein potje honing als
doopsuiker of relatiegeschenk geven?
Kijk dan zeker even op
www.mijnhoning.be
Contacteer ons voor meer informatie:
info@miellerie.be of 0488 37 40 09

Honing
Lokale honing 350 gram

8,00 €

Lavendel honing 250 gram
Lavendel honing 500 gram
Lavendel honing 1 kg

5,00 €
8,50 €
16,00 €

Rozemarijn honing 250 gram
Rozemarijn honing 500 gram
Rozemarijn honing 1kg

5,50 €
10,00 €
19,00 €

Sinaasappel honing 250 gram
Sinaasappel honing 500 gram
Sinaasappel honing 1 kg

5,50 €
8,00 €
14,50 €

Acacia honing 250 gram
Acacia honing 500 gram
Acacia honing 1 kg

5,00 €
8,50 €
15,50 €

Kastanje honing 250 gram
Kastanje honing 500 gram
Kastankje honing 1 kg

5,00 €
8,50 €
15,50 €

Raathoning (per honingraat)

30,00 €

Honingwijn/mede/gin
Honing-kruidenwijn rood – 75 cl
Honing-kruidenwijn wit – 75 cl
Honing-kruidenwijn Gember – 75 cl
Mede – 75 cl
Gin 50 cl – 46%
Elderflower 50cl – 18 %
Rum 50 cl – 40%

11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
39,00 €
23,00 €
30,00 €

Gadgets
Bijen thermometer
Knuffel Bij
Wenskaart bijen
Boekje ‘Lizzy en de bijen’
Playmobil – De imker

5,00 €
10,00 €
3,00 €
7,50 €
15,00 €

Bijenhotels
Hotel solitaire bijen
Hommelhuisje
Doe-het-zelf bijenhuisje

12,00 €
16,00 €
20,00 €

Honing serveren
Porseleinen potje met lepel
Honinglepel

12,00 €
3,00 €

Bijen producten
Propolis tinctuur (15 ml)
Propolis siroop (200 ml)
Propolis keelspray (20 ml)
Stuifmeel (125 gram)
Lippenbalsem (stick)
Handcrème met propolis
Bijengifzalf (tube – 45 gram)
Honingzeepjes /stuk
Boenwas 250 gram

8,00 €
9,00 €
9,00 €
7,00 €
4,00 €
15,00 €
12,00 €
3,00 €
10,00 €

VOORDRACHTEN
Wil je een spreker in je onderneming
(“Wat hebben bijen en projectteams
gemeen”), in je school (voor kleuters,
lagere school en middelbaar of voor de
leerkrachten: “Schoolteams en bijen –
wat hebben ze gemeen”), op je kamp, in
je zorginstelling, ….
Contacteer ons: info@miellerie.be of
0488 37 40 09

