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PIZZERIA STEAKHOUSE
MIO AMORE
Even geen zin om te koken? Ga uit je dak
met een pizza of grillgerecht van
Mio Arnore.
Wijde Steeg 23, 9001 AJ Grou
pizzeria grou. fl1

AL

1
HERMAN SERVEERT

PIZZERIA LA COPITA

Als Herman serveert is er in Grou geen
parkeerplekte vinden. En logisch. Als
liefhebber van tongstrelend tapas tafelen
geniet je van een avondvullend programma vol
entertainment.

Met pizza's bakken als Hafid's hobby en
Ellen's liefde voor contact met mensen, ben
je als gast van La Copita gegarandeerd van
kwaliteit.
Gedempte Haven 24B, 9001 AX Grou
lacopita. ni

Gedempte Haven 13, 900lAXGrou
www. hermanserveeri. ni

CIRCLE OF ENJOY
Volg je hart. Dat van Femmy, Esther en Merie
klopt sneller van interieur, mode en lifestyle
geïnspireerd door Scandinavische trends en
natuurlijke materialen.

Gedempte Haven 11A, 900lAXGrou
www.cii-cleofenjoy.com

KRIS JANKI,
JUWELIER EN EDELSMID
Als edelsmid in hart en nieren ontwikkelt Kris
sieraden met klanten of zijn eigen
collecties. Maar ook voor reparaties,
sieraden van bepaalde merken en horloges
heb je aan Kris een goede.
Gedempte Haven 24A, 9011 A Grou
www.lirisjanRi.com
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Voor hippe en onderscheidende cadeaus doe je tot zaken bij Jolanda. Het met
zorg samengestelde assortiment is deels zelfontworpen en gefabriceerd in haar
sociale atelier.
Gedempte Haven 16A, 9001 A Grou
www. toffezalçenstore. ni

24 CAFETARIA TAMARNDE
Echte Grousters weten dat je hij Annette al 28 jaar de lekkerste patat krijgt
Doorbraak 5, 9001 AL

25 GALERIE AUKJE DE HAAN
In de schilderijen van Aukje vangen oude zeilen opnieuw wind dankzij haar
krachtige penseelstreken.
Doorbraak 3, 9001 AL Grou
www,auljedehaan. ni

Hou je van spellen en speelgoed dan is het Vrouw Holle van Klazina, Britt en
Sterre waar je naartoe moet.
Doorbraak 4, 9001 AL Grou
ww.facebook con)! Vrouw-Holle-speelgoed-en-Spellen

Het is in de wijde omtrek bekend: Gezellig samenkomen, uitgaan en feesten
doe je bij Cor.
DoorbraaJ 1, 9001 AL Grou
www. treemtei fl1
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SILERSSHOP
SLIJTERIJ, WIJNHANDEL, GESCHENKE
Met de zachte Silersbitter aan de basis van
Marck's Silersshop vaart hij zijn eigen koers bij
het samenst ]en
ofdsfraat 86, 9001 AN Grö:

KOTA RADJA
CHINEES INDISCH RESTAURANT

MARTEN BOONSTRA
DE ECHTE BAKKER GROU

Met hun Chinees-Indische keuken brengt de
familie Ji je in Oosterse sferen

het brood en banket van Marten
JI
zit cie liefde ingebakken.
.

Hoofds raat 74, 9001 A N Grckï
www.koaradjagrou.nI

Hoo aa t 66, 900 N Grou.
tWi
www.broodbanAet.fil
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PTIn de galerie-winkel van Gré wacht je een schat
aan ruwe en geslepen edelstenen, al dan niet
verwerkt in zilveren sieraden. Ieder juweel uniek
en aantrekkelijk geprijsd.

www.faceboo. '

a
rtY
/silversevengrou

Ben e éèn liefhebber van Friese klokke-n en
schilderijen van bekende Friese schilders
(1800-1980), dan wil je naar de galerie van Gerben.

`d.1raa ;-#blAPGroLf
www.antiek-en-kunsl,nI

.4*JEHU ,S IT4k(EN

Van boven tot onder

d

Nynke

Hoofdstraat 46-64, 9001 AM Grou
www.itbeáken.nl

Met veel plezier leveren Sjirk-Jan en Fokje al
25 jaar eerlijk advies en goede service passend
bij hun aanbod aan topkwaliteit huishoudelijke

HöfdstraaL 19, 9001 AP Gro
www.leleisti-a.nl
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HANS BOOTSVELD
BRILLEN EN CONTACTLENZEN

Hans BootsveW

conta

Vermoed je een vertroebeld
zicht? Laat je ogen checken
door Hans. Omlijst met een
modieus montuur kan hij je
zomaar een helderdere-iik
geven.

Door Auke, met aandacht
en liefde, gebrouwen
Bjusterbierlijk lekker bier
voor thuis en in de horeca.

Raadhuisstraat 9, 9001 AG Grou
www. brouwer,jbjuster. nl

Raadhuisstraal 7, 9001 AG Grou
www.hansbootsveldgrou. ni

BOERSMA SCHOENEN

BROUWERIJ BJUSTER

SCHOONHEIDSSALON
IDUNA

Toen Auke's grootvader
in 1927 zijn schoenwinkel
opende, dacht hij vast niet
dat zijn kleinzoon in 2020
zou zeggen dat hij, net als
zijn grootvader, staat voor
kwaliteit.Trouwens... Auke
is ook gespecialiseerd in het
slijpen van schaatsen.

Geïnspireerd door de Godin
van de eeuwige jeugd maakt
Corina serieus werk van haar
passie. Geniet van een
weldadig cadeautje voor
je huid.
Raadhuisstraat 10, 9001 AG Groul
www schoonhe,dssaloniduna.nl

Raadhuisstraat 5, 9001AG Grou
boersinaschoenen, til

DIERENSPECIAALZAAK
JAN & JAPKE

ATELIER MELKERSON
MEUBELSTOFFERING

Door huisdieren is de
'Winkel van Sinkel van Grou'
uitgeroepen tot favoriete plek
in het dorp. Watje ook zoekt,
vraag het Paulien. Ze heeft
het meest onverwachte
op voorraad.

Alleen de mooiste stoffen
staan te popelen om je
meubels in een nieuw jasje
te steken.

k00

Hoofdstraat 40, 9001 AM Grou
www.facebook.com/
Dierenspeciaalzaak-Jan-en-Japlte

Raadhuisstraat 11, 9001 AG Grou
www,rnelkerson. ni
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MODE

Oprecht, betrokken en
sprankelend zet Froukje
je moai yn de klean'.

DE MANNEN
VAN DEN BERG

KAPSALON
BERTINA

IJskoud het lekkerste
schepijs van heel Friesland
vordt het hele jaar gemaakt
Joor Monique. Liever een
jstaart? Monique denkt graag
net je mee. Op de website zie
e de mogelijkheden en hoe je
kan bestellen.

Bij team Kapsalon Bertina
is kappen meer dan
haar werk.

HEBBES
(Do

0)

INFORMATIEPUNT
GROU

'0

'0

Met de mode en kapsels
van Roy ben je geknipt
voor iedere gelegenheid.

OFFENGA
HERENKAPPER

Hear, hear!'
Beste heren, bij Johan
kan je je mooi laten
knippen en scheren.

In Catharina's kinderkledingwinkel vinden je
kinderen de mode die
ze graag dragen. En ook
nog eens in beperkte
oplage zodat exclusiviteit
gewaarborgd is.

OVERSTAG
OP HET PLEIN

Bakboord of stuurboord,
Eva, Bas en hun team
geven je een comfortabel
passend kledingadvies.

-0)

Hét verkooppunt voor de
Grou Cadeaubon is tevens
de plek voor informatie
over Grou, toeristische
activiteiten en evenementen.
Reis door de tijd met de tijdmachine van het Dorpsarchief
6f snuffel door de Fairtrade
artikelen van deWereldwinkel.

WIJN-JAPEN EETHUIS
AMICAAL

Of het nu hun persoonlijke aandacht is, hun
voortreffelijke keuken,
of hun interieur;
bij Sellie en Ronald
voel je je gewoon thuis.

