Jul i Asker sentrum
amorosa
Makroner -20 %
asker blomsTer
-25 % på alle potteskjulere

Langåpent i Asker
sentrum fra 13. des!

rå smak
Økologisk Balsamico
fra Modena I.G.P.
Før pris 138,-. Nå 98,-

Mandag - fredag kl. 10 - 20, lørdag kl. 10 - 18, søndag kl. 14 - 18
Julaften kl. 10 - 13, Romjulen kl. 10 - 16, Nyttårsaften kl. 10 - 15
aNNebe
Alle kjoler -30 %

Lørdag 13. desember
laNceloT
Ekte, norsk juletallerken
250,- (Norm. 279,-)

vic bauer
Jean Paul skjorte 499,- (før
699,-)
Jean Paul skjorte 499,- (før 799,-)

alex
-20 % på alle gensere

fix idé
Strikker
Ta 4 betal for 3

Kveldstilbud
mandag 15.12 til
fredag 19.12
kl. 18 - 20

rå smak
Skinke fra Bisaro
Lagret i18 mnd.
-20 %

KL. 10.00 - 16.00
Velkommen til Bondens Julemarked på Bakerløkka! Her får du ferske
og kortreiste varer direkte fra produsentene, som spekemat, sylte,
hamburgere, fisk, geitost, pultost, pinnekjøtt, ribbe, julekaker, honning,
plommegløgg, eplemost, sveler og mye mer til julebordet! I tillegg er
det husflid m.m. inne og ute.
KL. 12.00 ÅPNING AV ISTORGET!
Skøytebanen på torget åpnes med oppvisning av de minste stjernene i
Asker Kunstløpklubb. NB! Forbehold om vær/temperatur.

Lørdag og søndag 13.-14. desember
KL. 14.00 - 16.00
Gratis sledetur! Bli med julenissens slede på rundtur i sentrum.
Overraskelser til alle barna!

by more – save more!
1. vare 15 %
2. vare 25 %
3. vare 50 %
(Den største rabatten
gjelder den billigste varen)

Hver dag:
moodies
Ta 3 betalt for 2
(Du får den billigste)

freTex
Finn ukens lykketall og få 80 %
avslag på varen!

AUKSJON
By på marsipangrisen hos Den Glade Baker! Pengene går til
«Felles Julefeiring» på Venskaben. Send ditt bud på e-post:
mio@dengladebaker.no eller gå innom butikken. Frist 22.12.14.

Gavekort

galleri uNika
-20 % på A-kåper

gerT
-40 % alle herreklær
(Vi avslutter salg av herreklær)

Vi sees i Asker!

Vi har gavekort! Du bestemmer selv beløp.
Selges hos Ark, AnneBe og Polarn O Pyret.
iT
-30 % på alle topper
og gensere

FØLG OSS OG SE HVA SOM SKJER I SENTRUM!

www.askersentrum.no

