IN DE KIJKER \

Javana schrijft nieuw hoofdstuk
op Ten Briele in Brugge
Jan Bart Van In, hoofdredacteur

Koffie- en theespeciaalzaak Javana herstart zijn branderijactiviteit begin 2019 op een nieuwe locatie op het
bedrijvenpark Ten Briele in Sint-Michiels-Brugge, aan de rand van het Lappersfortbos. De drie zaakvoerders
van Javana huren daar een site van 600 m², die ook fungeert als magazijn.
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Het team van Javana nv start in het jaar van de
70e verjaardag een nieuw hoofdstuk voor zijn
koffiebranderij en magazijn op Ten Briele in Brugge
(eigen foto).
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winkel in Brugge en voor de omliggende
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Daarom was dit niet langer houdbaar.
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