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Gratis familiekalender indlagt

– SE TILBUDDENE I GUIDEN!

BEST WESTERN Hotel Royal – lige i hjertet af Holstebro
Værelsespriser inkl. morgenmad fra DKK 795,-

Den Røde Plads 10 . 7500 Holstebro . Tlf. 9740 2333 . www.hotel-royal.dk

Minibaren – Byens hyggelige lounge

Minibaren
Den Røde Plads 10 . 7500 Holstebro . 9740 2333

Byens hyggelige lounge
• Cocktails     • Øl     • Kaffe

- Vi ses i Minibaren…

• Cocktails • Øl • Kaffe

Shop i shop 

½ pris 

v/Vin & Kunst

- se mere på
side 2

https://hotel-royal.dk/minibaren/


Mode-trends
& tid til dig
–  kom ind og besøg Struers nye 

flotte modebutik...

Østergade 10 | 7600 Struer | Man-tors 9.30-17.00
Fredag 9.30-18.00 | Lørdag 9.30-13.00 | www.luxbyjakobsen.dk

Kundeaftener – gratis bobler hver fredag

Venter du på udredning og/eller behandling for søvnapnø på et 
offentligt sygehus?

•  Søvnexperten kan hjælpe dig indenfor 1 uge.

•  Kontakt patientvejlederne i den region hvor du bor, for at 
undersøge dine muligheder for at blive henvist til os.

For yderligere oplysninger ring på tlf.: 20 77 75 83 dagligt 
imellem kl. 10-14, eller se www.sovnexperten.dk

Sundhedshuset-Herning | Vejlevej 1 | DK-7400 Herning
T: 20 77 75 83 dagligt imellem kl. 10-14
E-mail: info@sovnexperten.dk | www.sovnexperten.dk

Lider du af søvnapnø?

Mester i kød & pølser!

Vestergade 21 | 7500 Holstebro | Tlf. 9742 0161
www.vestergadesslagter.dk

MAD UD AF HUSET

til Jeres næste fest 

- eller hvis I skal have gæster!· Stort udvalg i dansk kvalitetskød
· Stort udvalg i hj.lavede pølser og spegepølser
· Delikatesse og mange specialiteter
· Pølseborde, pålægsfade og platter
· Smørrebrød og madpakker
· SE OGSÅ VORES SPÆNDENDE UDVALG AF OSTE FRA ULVEDAL

v/Jess Zobbe • Østergade 5

7600 Struer • Tlf. 96 84 08 10
www.vin-kunst.dk • jess@vin-kunst.dk •

Shopishop mail: shopishop@vin-kunstshop.dk •

eshop: www.vin-kunstshop.dk •

facebook: www.facebook.com/VinogKunst

BUTCHER´S CUT

.

CHARDONNAY • MALBEC

Hvis du vil modtage nyhedsbrev på

Shop I Shop �lbud, bedes du sende

os en mail, og du vil så få �lsendt

nyhedsbrev 1 gang om ugen.

Vinen har en flot rød farve og du�er intents

af frugt og har et strejf af vanilje.

Smagen er blød og har en næsten fløjlsag�g

konsistens - vil være perfekt �l stærkt krydrede

re� er eller stærke oste.

Leveres i trækasse - 4 stk.

BRUTALIS
ALCANTE BOUSCHET

VViinneennee  ssæællggeess  kkuunn  ii  hheellee  kkaasssseerr  oogg  ssåå  llæænnggee  llaaggeerr  hhaavveess  --  vvaarreenn  sskkaall  aaffhheenntteess  ii  bbuuttiikkkkeenn..

TRØFLERIET
I THY

Fra 20,-

99,-
Pris pr. fl.

297,-
Kassesalg 6 stk.

49,50

Så pris
pr. fl.

Butcher's Cut serien rummer en flamboyant Malbec og en

frisk Chardonnay fra Argen�nas vinhovedstad Mendoza.

Butcher's  Cut er en perfekt repræsentant for Argen�nas

flagskib Malbec  og for den frugtrige Chardonnay-drue.

2017

BORDEAUX

KUP

BORDEAUX

KUP

2018/19

598,-
6 flasker KUN

SPAR 752,00
99,66

Så pris
pr. fl.

TOP-Cuvéen
Croix de Pérenne, 2018/19

249,-
Pris pr. fl.

747,-
Kassesalg 6 stk.

124,50

Så pris
pr. fl.

399,-
Pris pr. fl.

1199,-

Kassesalg stk.4

299,75

Så pris
pr. fl.

Vinen er klar granatrød med en god

dybde. Du�en er kra�fuld med

noter af rød frugt,  kirsebær og

blommer men også med en snert af

mint, eukalyptus og enebær.

BAROLO
IL PAOLO

CROIX DE PERENNE
COTES DE BORDEAUX

SHOP I SHOP PRISER½ PRIS • KASSEPRISER 6 STK.

SHOP I SHOP PRISER½ PRIS • KASSEPRISER 6 STK.

ETGODTKØB

ETGODTKØB

Vi har fået fingrene i fantas�sk Bordeaux.IGEN denne e
Intet ringere end selve TOP-Cuvéen fra Château

Pérenne. Denne årgang, som allerede er legendarisk for

Bordeaux, er produceret af Bernard Magrez med

ønologen Michel Rolland i spidsen.

https://luxbyjakobsen.dk/
https://www.sovnexperten.dk/kontakt/
https://www.vestergadesslagter.dk/
https://www.facebook.com/VinogKunst/


Aulum, Aarhus, Odense, København og Ålborg . Tlf. 97 87 58 00

Telefontid: Mandag-fredag 9:00 - 13:00

Se mere på www.boel-akupunktur.com

ØJENBEHANDLING
SMERTEBEHANDLING

ALDERDOMS-
RELATEREDE LIDELSER

Mere end 35 års erfaring med behandling af:
AMD, grøn stær, RP mv.
Samt smerter som gigt, diskusprolaps, 
nervebetændelse m.v.

Vi er
i hele

landet!

Havnen 36, Lemvig

Tlf. 9640 6000

www.restaurantluna.dk

Med udsigt til god mad
 på havnen i Lemvig

”Veltillavet mad af friske råvarer”

Møre steaks Frisk fisk Lokale råvarer

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen indenfor eller 

udendørs på vores  
hyggelige terrasse

Frokost - aftenmenu - 
selskaber & arrangementer 

- Mad ud af huset 

Kaffe, kager/desserter 
– Kolde drikke og cocktails

Kyllinger, høns, kalkuner, 
ællinger, gæslinger, 
julegæs, -and og -kalkun

Artikler til fjerkræhold

Softice-, slushice- og 
popcornmaskiner til udlejning

Specialiteter: Mjød, marmelade, honning m.m.

Tvis
Gårdbutik

v/Niels K. Godiksen
Morrevej 12, Tvis, 7500 Holstebro

Tlf. 9743 5070
Åben: Man., ons. og fre. 15.00 - 18.00, eller efter aftale.

www.tvisgaardbutik.dk
Eller følg os på facebook

10-15% af danskerne lider af insomni eller søvnløshed. Det kan være:
•  Vanskeligheder med at falde i søven (> 15 minutter)
•  Opvågninger og vanskeligheder med at falde i søvn igen
• For tidlig opvågning inden du er færdig med at sove
Din søvnkvalitet er lav og din livskvaliet er nedsat. Men søvnløshed og 
søvnproblemer kan behandles med kognitiv adfærdsterapi.
Kontakt Søvnexperten på tlf.: 20 77 75 83 dagligt imellem kl. 10-14, 
eller se www.sovnexperten.dk

Sundhedshuset-Herning | Vejlevej 1 | DK-7400 Herning
T: 20 77 75 83 dagligt imellem kl. 10-14
E-mail: info@sovnexperten.dk | www.sovnexperten.dk

Lider du af søvnløshed?

Vi henter og bringer
biljan@live.dk

J.B. KLARGØRING
STRUER | Dag og aften 40 78 52 02

Indvendig/udvendig autopleje
Forsikringsskader, nedfald (metal-spåner)
Udskiftning af autoglas/reparationer (stenslag)
Opretning af små-buler
Klargøring til salg - brugte biler - leasing biler
Speciale: Afmontering af reklamer
Klargøring til syn – dækskifte

Med 3 års garanti på dyb glans og total vand- og 
smudsafvisende overflade er produktet en ener.

• Dyb skinnende glans
• Vandafvisende perleeffekt
• Effektiv lakbeskyttelse

Waxoyl Crystal Coating
Den ultimative lakbeskyttelse - forsegler lakken med keramik

Ring til Jan 
på 
4078 5202
for nærmere
information

MIDT- OG VESTJYLLANDS STØRSTE BILPLEJECENTER

https://boel-akupunktur.com/
https://restaurantluna.dk/
https://www.facebook.com/Tvis-G%C3%A5rdbutik-204945909649567/
https://www.sovnexperten.dk/kontakt/
https://www.facebook.com/Jbklar


Telefon 9722 2284
Mølletoften 2 . 7550 Sørvad

Vi 
afmelder 
nummer-
pladerne 

ved levering.

Vi er godkendt 
af miljøstyrelsen 

og udbetaler kontant.
Salg af reservedele

og køb af skrotbiler

SE
 M

ER
E 

PÅ
 

AUTO
OPH

UGGER
EN

.D
K

Bjergbyvej 13 . 7830 Sevel . bjergbycykelservice@outlook.dk

Tlf. 4053 7142

Handyman
Cykelservice

•  Mindre tømreropgaver
•  Salg og opsætning af varmepumper
•  Salg, service og reparation af alle typer cykler

Kæmpe udvalg i garn
- til billige priser - direkte fra fabrik!

Se også vores store udvalg af sytilbehør – f.eks. knapper til 1 kr. pr. stk.

Åbningstider: Torsdage 10.00-12.00 . Lørdage 10.00-12.00 eller efter aftale på tlf. 2290 9699

LEO BLOCH 
Storegade 8 . 7330 Brande

Vi har forhandling af Tysklands populære 
strømpegarn fra firmaet Schachenmayr

Vi sælger dem til kun pr. nøgle kr. 39,-
- det er langt under den pris, de bliver solgt til i Tyskland

Center
Ikast

UNDERVOGNSBEHANDLING
BOOK SELV
indtil 31. december på 
www.antirustikast.dk

1000,- RABAT1000,-
Brug rabatkode: Tilbud 2017

Thrigesvej 21 - 7430 Ikast . info@tectylcenterikast.dk

Tlf. 72 42 27 64 . www.antirustikast.dk

www.antirustikast.dk
BOOK SELV

Bookingkode: rabat2022
SPAR 20%

Kims Transport & Flytteforretning | Tlf. 2013 4029 | kim.toft@mail.dk | www.kimstransportogflytteforretning.dk

Skal du have noget flyttet?
– så ring til Kim på 2013 4029 – Vi har billige faste lave priser...

NYHED!
BOKSLEJE 
– ring og hør nærmereVi har 20 års erfaring

og kommer i hele landet

• Privat flytning
• Erhvervsflytning
• Opbevaring
• Budservice
• Hastetransport

https://www.autoophuggeren.dk
https://www.facebook.com/Bjergby-Cykelservice-100344171326840/
https://www.facebook.com/Leo-Bloch-100161845008813
https://tectyldanmark.dk/ikast
https://www.kimstransportogflytteforretning.dk/
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Vi arrangerer 
udflugter for:
• Firmaer
• Personalegrupper
• Forbund og foreninger
• Institutioner og skoler

Vi arrangerer også:
• Guidede- og aftenture
• Børnefødselsdage
• Polterabend mv.
Ring og hør nærmere

Lad Danmarks hyggeligste Zoo
arrangere Jeres næste udflugt
- vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg

Nyheder, 
dyrebørn m.m.: 

Følg os på 
facebook 

og instagram!

Ved køb af 1 voksenbillet gælder:

GRATIS
BØRNEBILLET*

*ved medbringelse af denne reklame (sæson 2022)
- kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter!

værdi kr. 115,-
(PS: Opgradér fribilletten til BØRNE-SÆSONKORT – betal forskellen kr. 110,-)

• Kom tæt på over 700 dyr og fugle
• Masser af aktiviteter for børn
• Oplev vores helt specielle  

atmosfære og hygge
NYHED!

Kom og
besøg vores 

store flotte 

girafstald

Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk · 97 16 61 20
Se de mange nyheder på
www.jyllandsparkzoo.dk
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https://jyllandsparkzoo.dk/da

