De Miellerie is geen winkel. Dat betekent dat
de honing bij ons aan huis verkocht wordt.
Ofwel kom je langs op een willekeurig moment

Miellerie
Echte honing van de imker

dat jou past. Je belt aan en met wat geluk
zijn we thuis (maar dat is niet altijd het geval).

Miellerie
Wij zijn een kleine imkerij uit Merksem.
We hebben bijenkasten staan in gans de

Ofwel bel je vooraf om een afspraak te maken:
0488 37 40 09
03 646 57 45

PRIJSLIJST PARTICULIEREN
15/01/2021

CONTACT

provincie Antwerpen.
Onze eigen honing is meestal een
gemengde bloemenhoning (of poly-

Bits & Bees BVBA
Van Praetlei 142
2170 Merksem

florale honing). Dit betekent dat er in de
buurt van de bijenkasten allerlei planten
staan (kastanje, linde, den, paardenbloem,

0488 37 40 09

balsemien, …) en de honing niet afkomstig
is van één soort bloemen.
Naast onze eigen honing vindt u bij
ons ook honing van verder weg (bv.

info@miellerie.be

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
www.miellerie.be

sinaasappelhoning). We kiezen steeds voor
kwaliteitshoning.

Facebook.com/lekkerehoning

Honing is een natuurproduct dat elke
seizoen anders smaakt. Honing zal na
verloop van tijd steeds kristalliseren. Dit is
een natuurlijk proces.

Imkerij.miellerie.honing
BTW
BE 0849.466.117

Bestel ONLINE op
www.mijnhoning.be
(afhaal of verzending mogelijk)

HONING
Lokale honing 350 gram

GESCHENKBOX

RELATIEGESCHENK EN
DOOPSUIKER
€

Geschenkbox met 4 potjes 125g

8,50
Wil je een klein potje honing als

Lavendel honing 250 gram

€

5,50

doopsuiker of relatiegeschenk geven?

Lavendel honing 500 gram

€

9,00

Kijk dan zeker even op

Lavendel honing 1 kg

€

16,50

www.mijnhoning.be

Rozemarijn honing 250 gram

€

6,00

Rozemarijn honing 500 gram

€

10,50

Contacteer ons voor

Rozemarijn honing 1kg

€

19,50

meer informatie:

€

36,00

en honinglepel

info@miellerie.be
Sinaasappel honing 250 gram

€

6,00

Sinaasappel honing 500 gram

€

8,50

Sinaasappel honing 1 kg

€

15,00

Acacia honing 250 gram

€

6,00

Acacia honing 500 gram

€

9,50

Acacia honing 1 kg

€

17,00

Kastanje honing 250 gram

€

5,50

Kastanje honing 500 gram

€

8,50

Kastankje honing 1 kg

€

16,00

Dennenhoning 250g

€

5,50

Dennenhoning 500g

€

8,00

Dennenhoning 1kg

€

15,00

Raathoning (per honingraat)

€

of 0488 37 40 09

BIJEN PRODUCTEN
Koninginnenbrij (Royal Jelly)

€

20,00

Propolis tinctuur (15 ml)

€

8,50

Propolis siroop (200 ml)

€

10,00

Stuifmeel (125 gram)

€

8,00

Lippenbalsem

€

4,00

Handcrème met propolis

€

20,00

Honingzeepjes /stuk

€

4,00

Bijenwas (100 gram)

€

4,00

BIJENHOTELS
Hotel solitaire bijen

€

12,00

Hommelhuisje

€

16,00

Doe-het-zelf bijenhuisje

€

20,00

VOORDRACHTEN
Wil je een spreker in je onderneming, in je
school (voor kleuters,

32,00

lagere school en middelbaar of voor de

HONING SERVEREN

leerkrachten), op je kamp, in
je zorginstelling,...

Porseleinen potje met lepel

€

12,00

Honinglepel

€

3,00

Contacteer ons: info@miellerie.be of
0488 37 40 09

