
Het is alweer zover...
Voor u ligt de allernieuwste uitgave van de allermooiste Kerst Collectie 2017,  
verbeeld en verwoord in een niet alledaags Kerst Magazine. Pakketten,  
geschenken en ideeën voor u gepresenteerd in diverse thema’s en  
prijsstellingen. Er zit voor iedereen wel een passend geschenk bij. 
Wij wensen u heel veel kijk- en leesplezier!

42•Gezond en Lekker83•Gorgeous Vase

Botanic, de nieuwe 
trend voor 2017!

Hoe gezond 
ook smaakvol 

kan zijn!

78•Dutch Botanic
Eén van de nieuwe 

trendlijnen
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MVO uitingen
Niet alleen in de keuze van (verpakking) materialen (FSC) of productie
methodes (biologisch/ecologisch) is er gelet op Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Dmv uitingen op een aantal geselecteerde 
verpakkingslijnen wordt er ook aandacht gegeven aan Goede Doelen zoals 
Voedselbanken Nederland en Stichting Present. Veelal kan de 
ontvanger zelf bepalen naar welk doel de gereserveerde bijdrage zal gaan. 

Via de verkoop van Rituals producten wordt The Tiny Miracles 
Foundation in India gesteund. 

Sjaal met Verhaal steunt in Nepal diverse projecten die afhankelijk 
zijn van donaties. Zoals het kindertehuis in Pokhara, Namaste Community 
Foundation (NCF) en de bouw van een medische post door de  
stichting Asian Heritage Foundation Nepal. 

voor meer info zie www.sjaalmetverhaal.nl

De pakketten waarbij MVO van toepassing is,  
zijn gemerkt met een DUIMPJE.

Actie Specials
In samenwerking met Fundustry Events en Snowcard 
zijn er leuke consumenten acties beschikbaar. Door het 
scannen van de QR code op de betreffende verpakkingen 
worden deze kortingsacties zichtbaar.

De pakketten waarbij dit van toepassing is, zijn gemerkt 
met een SMILY.
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Voorwoord
Voor dit jaar verwachten wij dat de economie in Europa verder 
aantrekt waarbij o.a. Nederland en België een positieve rol blijven 
spelen. Een uitstekend moment om uw personeel, relaties en 
vrienden een stukje extra aandacht en dankbaarheid te geven. 
Teamwork is een essentieel keyword!

Kerstmis is een uitgelezen moment om hieraan gestalte te geven.
Verras uw trouwe, loyale contacten met een prachtig Kerstpakket, 
gekozen uit de door ons samengestelde nieuwe Collectie 2017. 
Op de volgende pagina’s treft u grote en kleinere pakketten aan, 
voor elk budget zit er wel een passend geschenk tussen.

Zo zijn er traditionele familie pakketten, maar ook trendy en 
wellness pakketten zijn zeer zeker goed vertegenwoordigd.
Uiteraard ontbreken de pakketten met een elektrisch apparaat 
in de samenstelling niet. Allen met een prima garantiebepaling.

Voor de echte Italië fans zijn er voor u exclusieve Italiaanse 
Kerstpakketten geselecteerd van het topmerk Villa Guelfa. 
Een viertal authentieke Italiaanse geschenken voor de fijnproever. 
Dat wordt smullen geblazen!
Op onze website treft u de complete selectie Villa Guelfa pakketten, 
nog meer keuze dus.

Kiest u liever voor een pakket waarbij MVO de boventoon voert, ook 
dan bent u bij ons aan het juiste adres. Tony Chocoloneley, Leev, 
Fair & Share, Max Havelaar, FSC, het is allemaal vertegenwoordigd.

Ook de biologische Kelly Bronze Kalkoenen, heerlijke Spaanse 
Serranonham (stuk of poot) en de vers uit de zee Catch of the Day 
vispakketten zijn weer beschikbaar.

Toch liever iets geven in de drankensfeer: Uit de fraaie Tasting 
Collection gifts, de trendy proeverijen in tubes en de uitgebreide 
wijn/geschenkencollectie kunt u ongetwijfeld de juiste keuze 
maken.

Wilt u een Custom Made pakket bestellen voor uw medewerkers? 
Ook dat kan. Vanaf ca. 60 stuks dezelfde pakketten kan er 
een eigen samenstelling gekozen worden. Voor (zeer) grote 
organisaties is onze unieke formule “Geschenkvoormij.nl” inzetbaar. 
Wij informeren u hier graag over. 

U ziet het: een bijzonder groot aanbod en heel veel mogelijkheden 
om Kerstmis 2017 onvergetelijk te maken voor zij die voor u o zo 
belangrijk zijn!

Wij zijn u graag van dienst bij het maken van uw keuzes.

De compleetste Kerstpakkettenspecialist van Nederland en België 

http://www.sjaalmetverhaal.nl/
http://geschenkvoormij.nl/
http://geschenkvoormij.nl/


3Custom made en gesChenkvoormij.nl

Gefeliciteerd,

Uw werkgever of relatie biedt u hierbij een schitterend geschenk aan.

Om aan zoveel mogelijk wensen te kunnen voldoen zijn er een aantal aparte cadeaus geselecteerd waaruit u een keuze kunt maken. Om 
uw bestelling in werking te zetten, vragen wij u als volgt te werk te gaan:

1. Als eerste, log in met de u toegezonden code
2.  Maak dan een keuze welk cadeau u wenst  

te ontvangen
3. Vul daarna alle gevraagde gegevens in
4.  Vermeld bijzonderheden uitsluitend in  

het vak “opmerkingen”
5.  Sluit uw bestelling af door de klikken  

op “verzenden”.

Wij wensen u veel “Kijk en Keuze” plezier.

Inlogcode

inloggen

Custom Made

Geschenk voor mij.nl

Mocht u, ondanks onze schitterende, uitgebreide 
voorselectie, er toch voor kiezen om zelf een 
kerstgeschenk samen te willen stellen, dan kan 
dat natuurlijk.

Al vanaf ca. 60 stuks gelijke pakketten kunnen wij een 
offerte op maat voor u maken.
Laat ons uw wensen weten en wij gaan voor u aan de slag.
Maar… Hoe eerder hoe beter! U heeft dan nog een ruime 
keuze uit het artikelaanbod. 
Tot uiterlijk 13 november 2017 kunnen deze specials 
besteld worden.

Hoe werkt het?
Geschenkvoormij.nl is uitsluitend met een inlogcode te benaderen. Deze inlogcode 
wordt op aanvraag gegenereerd in een Excel lijst (1 inlogcode per ontvanger). Deze 
lijst wordt naar u gemaild. Op de homepage van geschenkvoormij.nl kan deze code 
ingevuld worden.

De inlogger komt daarna binnen op een speciaal voor u ontworpen site.
De pagina is opgemaakt in uw kleuren en bevat uw logo.
Een welkomstwoord kan onder het logo geplaatst worden.
De pakketten/geschenken worden met omschrijving overzichtelijk onder elkaar 
getoond, zodat er ook via de smartphone en tablet gemakkelijk gekozen kan 
worden.

De besteller krijgt een bevestigingsmail met een door u opgegeven tekst. Wekelijks 
kunt u een update aanvragen van de bestellingen die gedaan zijn en zo ook de 
opmerkingen lezen die eventueel geplaatst zijn.

Voordat de site in gebruik genomen wordt, krijgt u de mogelijkheid om alles in alle 
rust door te nemen. U kunt fictieve bestellingen plaatsen en u krijgt op uw scherm 
de mail te zien die men ontvangt.

Na uw akkoord wordt de site van de testmodus gehaald en kunt u de inlogcodes 
toewijzen.
Tegen nader te bepalen handlingskosten kunnen de inlogcodes ook op een andere 
manier gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld door afdrukken op kerstkaarten, 
samenvoegen in een persoonlijke brief en verzenden naar huisadressen enz.

www.geschenkvoormij.nl is voortgekomen uit 
de vele aanvragen van bedrijven die graag hun 
medewerkers en/of relaties zélf het kerst- of 
eindejaarsgeschenk willen laten uitkiezen.  

Al vanaf slechts 100 pakketten/geschenken met een 
minimale waarde van € 25,00 per pakket/geschenk, 
exclusief transportkosten, kunt u gebruikmaken 
van geschenkvoormij.nl.

Meer informatie nodig? 
Laat het ons weten!

We  
gaan 
 ver!

http://mij.nl/
http://geschenkvoormij.nl/
http://geschenkvoormij.nl/
http://www.geschenkvoormij.nl/
http://geschenkvoormij.nl/


4 p r i j s C at e g o r i e  TOT €20

Metalen snack/serveer emmertje in 2 ass. kleur • Servetten “pizza recipe” •  
Twee flesjes Italian tonica • Bocconcini bolletjes met pizzasmaak • Grissini 
Torinese • Gesneden proscuitto ham •  
Verpakt in een gezellige  
kerstgeschenkdoos

Italiaanse Scavi & Ray 
prosecco frizzante, 20 cl • 
Borrelnoten •  
Netje Vergeer Old Holland 
kaas • Peppadew mosterd 
met pikante pepers • 
Verduijn’s Hartige 
kaaswafeltjes •  
Verpakt in een feestelijke 
vensterdraagdoos

Treets shower foam aqua & fresh mint • Zwarte puffspons • Katoenen 
denim blue baddoek, 50 x 100 cm • Verpakt in een unieke venster
geschenkdoos

6•Italiaans Genieten

5•X-Mas koffie

3•Golden Serve

4• Scavi & More

2•Treets for him

Glazen presenteerschaal, 20 x 11 cm • Netje knikkers • Appelpeer sap • 
Verduijn’s hartige crackers met sesam • Rijstzoutjes • Popcorn zout • 
Chocolade cups hazelnoot • Verpakt in een fraaie geschenkdoos

Treets shower foam pure spa & orchid • Blauwe puffspons • Witte katoenen 
baddoek, 50 x 100 cm • Verpakt in unieke venstergeschenkdoos

1•Treets for her

Twee assorti gedecoreerde porseleinen koffiebekers • Instant cappuccino • 
Chocolade muffins • Soft cakes met kersenvulling • Meringues • Tablet pure 
chocolade • Verpakt in een sfeervolle, bijpassende geschenkdoos

€995
excl. btw

€995
excl. btw

€1425
excl. btw

€1565
excl. btw

€1585
excl. btw

€1475
excl. btw



5p r i j s C at e g o r i e  TOT €20

Spaanse mousserende witte wijn Cava Jaume Serra Brut Nature, 18,7 cl •  
Koker rozijnen en pinda’s • Palitos krokante dipstengels • Pesto met 
basilicum • Rolletje vijgenbrood •  
Verpakt in een unieke  
geschenkdoos

Speciaal Palm bierglas • Palm bier • Palm Dobbel bier • Tortilla chips nacho 
cheese • Salsa dip • Mini brezels • Duyvis tijgernootjes baconkaas • Jos Poell 
curly crackers • Verpakt in een feestelijke kerstgeschenkdoos

Emoji koektrommel met 3 assorti print • Servetten • Twee blikjes Spam energy 
drink • Hartige party snacks • Tortilla chips cheese • BoudoirsLange vingers • 
Droste stracciatella chocolade pastilles • Harlekijntjes zachte gemberdrop • 
Verpakt in bijpassende 
geschenkdoos

Twee fraaie aardewerk potjes met kaars, in 4 assorti kleur • Instant latte 
macchiato & cappuccino • 3 Smaken thee • Choco cake • Chocolade Pralines • 
Karamel/choco toffees • Verpakt in een sfeervolle bijpassende geschenkdoos

“GoodLife” Houten serveerplank met handgreep • Twee flesjes Hertog 
Jan Pils • Wyngaard gerijpte kaas met zwart peper • Hartige borrelworst • 
Patatas fritas chips • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Voorraad weckpot 8,4 x 8 cm • Fruitwater muntappel • Hartige kaas
pesto wafeltjes • Popcorn zout • Bio afbak baguette • Kruidenboter 
kruiden • Fair Trade thee • Choco chip koekjes • Pralinetti chocolade met 
hazelnoot • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

12•De Gulle hertog11•Goed Geweckt

10•Sparkle

9•Smile

8•kleintje Cava

7•Belgische Weelde

€1650
excl. btw

€1725
excl. btw

€1875
excl. btw

€1740
excl. btw

€1975
excl. btw €1995

excl. btw



6 p r i j s C at e g o r i e  €20-€30

Pakketten 
voor het hele 

gezin! Handige kunststof 
hobby/opbergbak

Kunststof massage spin
voor ultieme ontspanning

Zwarte kunststof hobby/opbergbak met handgreep • Twee flesjes 
Steenberge Premium Pilsener • Delicious Crisps Original • Serveerbakje 
Salame Piccoli • Rice Snacks • Stuk overjarige oude kaas • Boeren 
mosterd • Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

16•In de Bak

Rituals Dao giftset bestaande uit: Mindful body scrub 50 ml , 
Calming shower oil 75 ml en een bekindtoyourskin body 
cream 50 ml • Ivoorkleurige puffspons • Katoenen handdoek 
in antraciet 50 x 100 cm • Katoenen handdoek in crème 50 x 100 cm • 
Kunststof massage spin • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

15•Rituals to-go

14•Vlammend Roze
Olielampje van matglas gevuld met olie wat een unieke gekleurde vlam 
geeft • Spaanse Pink Marina Espumante, 20 cl • Haknougat aardbei • 
Verduijn’s Fijne boterwafels • Chocolade truffels met karamel en zeezout • 
Verpakt in een fraaie giftbox

13•Borrel Rondje
Serveerschijf van Populierenhout met twee touwgrepen • Twee schaaltjes 
in 4 assorti kleur, 8 x 3,9 cm • Spaanse rode wijn Castillo San Simon 
Tempranillo, 75 cl • Palitos krokante dipstokjes • Tapenade oliva con aglio • 
Tapenade pomodori • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

€2185
excl. btw

€2195
excl. btw

€2175
excl. btw

€2030
excl. btw



7p r i j s C at e g o r i e  €20-€30

Verpakt in leuke 
kerstgeschenkdoos 18•Chip & Dip

Vierkanten glazen schaal van gerecycled glas met dipvak 26 x 26 cm • 
Twee flesjes Coca Cola zero • Tortilla chips chili • Salsa dipsaus • Mix voor 
pannenkoeken • Aardbeien jam • Fair Trade thee • Chocolade truffels • 
Hazelnoot wafels • Harlekijntjes zachte zoete drop •  
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Serveerplateau van gerecycled glas, 11,5 x 40 cm • Waxinelichtjes, 
10 stuks • Twee glazen kaarsenhouders 3 assorti print, 5 x 7cm • Franse 
rode wijn ABC Création de Rouge, 75 cl • Hartige sticks in 4 smaken • 
Roomboter kaassterren • Verpakt in leuke kerstgeschenkdoos

17•Silver Serve

Dienblad met opberg/serveer lade voor thee en 
toebehoren • Twee theeglazen • Thee • Witte kandij 
stick • Bruine kandij stick • Kerstfiguur van Belgische 
chocolade 4 assorti • Stroopwafels • Xmas cracker 
gevuld met verpakte chocolade • Het opgemaakte 
dienblad wordt feestelijk verpakt in folie met lint • 
Geleverd in vrolijke rood/wit gestreepte geschenkdoos

19•Time For Tea

€2325
excl. btw

€2255
excl. btw

€2215
excl. btw



8 p r i j s C at e g o r i e  €20-€30

Deze Kinzo rolbandmaat 
mag in jouw gereedschapskist 

niet ontbreken!

Maxi theelichten voor 
in het glazen windlicht 

Twee originele Grimbergen bierglazen • Twee flesjes Grimbergen Blond 
bier • Hartige party snacks • Peperkoek toast licht gepeperd, geschikt 
voor kaasbeleg • Roombrie • Roger’s handcooked chips black pepper & 
seasalt • Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

23•Belgisch Blond

Kinzo rolbandmaat 2 meter incl. magneet • 7Delige Kinzo schroevendraaier set •  
Kinzo work cap • Twee flesjes Bavaria pils • Fairfields Chips kaas/bieslook •  
Tuc original • Compaxo Rotterdammertje • Mini muffins • M&M’s pinda • M&M’s 
crispy • Harlekijntjes zachte zoute drop • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

22•klus Proof

Janzen shower foam fresh rose & mandarin • Janzen handcrème fresh rose 
& mandarin • Zwarte puffspons • Zwart makeup/toilettasje • Katoenen 
baddoek in wit 50 x 100 cm • Verpakt in een stijlvolle bijpassende 
geschenkdoos

21•Fris met Janzen

20•Proost op Jou!
Twee champagne flûtes à 17 cl • Glazen windlicht in 2 assorti kleuren, 10 cm •  
Organza zakje met drie maxi theelichten • Italiaanse Scavi & Ray prosecco 
frizzante, 20 cl • Soepstengels • Serranoham • Gekruide pan tostado broodjes • 
Bosvruchten thee • Cake rol • Verpakt in kleurige, bijpassende geschenkdoos

€2450
excl. btw

€2395
excl. btw

€2395
excl. btw

€2365
excl. btw



9p r i j s C at e g o r i e  €20-€30

Deze koekjes zijn 
de finishing touch 

op elk kopje

Opvouwbare stoffen 
opbergbox in houtlook

Twee aardewerk ecrukleurige mokjes à 19 cl • Stervormige verpakking 
met zachtgroene kerstballen, 20 stuks • Servetten “silver Arrangement” • 
Instant latte macchiato & cappuccino • Haknougat pistache • Cup koekjes 
met kaneel • Biscottina toast • Roomkaas dipper • Gekruide pinda’s • 
Verpakt in een fraaie bijpassende geschenkdoos

Kleurrijk Jeu de Boules set • Servetten met leuke Franse print • Franse rode wijn 
Prince Alexandre, 75 cl • Delifrance twee witte afbak baguettes • Roombrie • 
Chips Paris style • Bonne Maman koekjes  tartelettes framboises • Verpakt in 
een bijpassende kerstgeschenkdoos

Witte mok met bruine stippen • Servetten 
bruin met witte stippen • Chocomelk • 
Slagroom •  Choc & Milk mini mallows • 
Bouchard 72% dark chocolate tablets • 
Brownie Cake • Meringues • Verpakt in 
bijpassende sfeervolle kerstgeschenkdoos

Opvouwbare stoffen opbergbox 23 x 23 x 23 cm, 2 assorti • 
Cava Bonaval Brut, 75 cl • Gezouten pinda’s • Knapperige 
pane rustico • Ardenner paté • Chips seasalt • Buiteman 
biscuits met zongedroogde tomaat • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos met houtlook

27•Botanic Balls

25•Choco Dots

24•Cava Box

26•La Douce France

€2695
excl. btw

€2495
excl. btw

€2495
excl. btw

€2475
excl. btw



10 p r i j s C at e g o r i e  €20-€30

Cheers! Laten we proosten 
op een mooi 2018!

Vrolijke oranje 
nylon rugzak met 

kattenprint

“GoodLife” Elzenhouten 
serveerplank 

“GoodLife” elzenhouten foodproof serveerplank met handgreep  
en bast, 30  35 cm • Bamboe tapasprikkers 9cm, 100 stuks • Spaanse 
rode wijn Lerin Navarra Tinto Tempranillo, 75 cl • Jos Poell toast met spelt • 
Prima Donna Maturo kaas • Siciliaanse confiture van cactusvijg • Chorizo 
Extra Pamplona worst • Yogi & Yousef’s 100% natuurlijke dadels • Pikante 
notenmix • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

30•The Good Life
Siliconen blini/pannenkoekjes bakmal dia 23 cm • Unieke oranje nylon 
rugzak met kattenprint • Twee Schulp sap glazen • Twee flesjes Schulp 
sinaasappelsap • Doritos nacho cheese • Verduijn’s honingmosterd wafels • 
Bali rijstzoutjes hot • Honig mix voor pannenkoeken • Van Gilse fijne 
kaneelsuiker • Biscuits fourré vanille • Droste melk/sinaasappel chocolade 
pastilles • Candy Shop Duo snoep • Zwarte spekbollen • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

31•Family Fun

Geschenkdoos met 2 elegante champagne flûtes • Servetten “zig zag with 
stripes” • Franse mousserende wijn JP Chenet Ice Sparkling demisec, 75 cl • 
Biscottina toast • Roombrie • Chocolade dinner mints •  
Verpakt in een fraaie bijpassende geschenkdoos

29•Cheers!

Aardewerk takeaway schaal • Bamboe chopsticks, 5 paar • Groene 
servetten • Twee Grolsch pils in originele beugelflessen • Mie • Mix voor 
saté saus • Sambal badjak • Gebakken uitjes • Extra krokante kroepoek • 
Verpakt in sfeervolle kerstgeschenkdoos

28•All for Mie

€2795
excl. btw

€2795
excl. btw

€2795
excl. btw

€2750
excl. btw



11p r i j s C at e g o r i e  €20-€30

Kerstfeest vier je gezellig samen!

Handige glazen 
voorraadpotten

Een voorraad weckpot 8,4 x 8 cm • ZuidAfrikaanse rode wijn Sterredal Red 
Western Cape, 75 cl • Fruitwater muntappel • Hartige kaaspesto wafeltjes • 
Popcorn zout • Bio afbak baguette • Kruidenboter kruiden • Crisps peppermix • 
Fair Trade thee • Choco chip koekjes • Pralinetti chocolade met hazelnoot • 
Melkchocolade wensreep “Prettige Feestdagen” • Sneeuwvlok mallows • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

33•Black & Green

Glazen voorraadpot 8 x 8 x 17 cm • Glazen voorraadpot 8 x 8 x 13 cm •  
Glazen voorraadpot 7,4 x 7,4 x 10,2 cm • Securit ovale, beschrijfbare 
krijtbord labels, 8 stuks • Securit white liquid chalkmarker • Spaanse Vino 
Tinto Holly Jolly , 75 cl • Hartige kaassticks • Jos Poell party rondjes • 
Kruidensmeerkaas • Geroosterde gezouten pinda’s • Gezouten chips • 
Verpakt in een sfeervolle bijpassende geschenkdoos

35•holly Jolly

Twee drinkglazen van gerecycled glas • Franse witte wijn “Cuvee Pecheur”, 
75 cl • Mix voor Mediterraans brood • Tzatziki kruidenmix • Kalamata 
olijven zonder pit • Mediterraanse aardappelchips • Paprika feta spread • 
Yogi & Yousef’s 100% natuurlijke dadels • Verpakt in  
een frisgekleurde geschenkdoos

34• Mediterraans 
Genieten

Roestvrijstalen schuimspaan, dia 15 cm • Mikadospel in houten kistje •  
ZuidAfrikaanse rode wijn Kaaps Geskenk Cape Red, 75 cl • Chips seasalt • 
Pel pinda’s • Jos Poell hartige kaas biscuits • Bosvruchten thee • Cake rol • 
Krakelingen • Gesorteerde bonbons • Mix voor oliebollen •  
Popcorn zoet • Snow mallows • Boter toffee’s •  
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

32•Golden Treat

€2995
excl. btw

€2995
excl. btw

€2955
excl. btw

€2825
excl. btw



P r i j s c at e g o r i e  €30-€4012

Lekker stoer! 

38•Iron Storage
Stoere rechthoekige metalen mand met leatherlook handgrepen, 
35 x 25 x 17 cm • Franse rode wijn Fonvène Rouge Ardèche 75 cl • 
Hartige kaassticks • Tortilla chips • Salsa dip original • Pikante 
notenmix • Thee selectie, 3 smaken • Tablet chocolade met 
espressosmaak • Amaretti Italiaanse koekjes •  
Verpakt in een sfeervolle bijpassende geschenkdoos

Authentic voorraadpot van gerecycled glas met kurken 
deksel, inhoud 1,8 liter • Rode Rosti Mepal spaghettilepel • 
Servetten met pastaprint • Italiaanse Vino Rosso Pizza Pasta 
Vino di Altobello, 75 cl • Grand’Italia spaghetti • Grand’Italia 
salsa rustica • Bakvorm met bakmix in voor Mediterraans 
brood • Grand’Italia tapenade pomodori secchi •  
Verpakt in een feestelijke kerstgeschenkdoos

39•Pasta Maestro

37•Choco Fleurolle
Glazen presenteerschaal, 20 x 11 cm • Twee champagne flûtes • Franse 
mousserende wijn JP Chenet Sparkling Ice Edition, demisec 20 cl  • 
Chocoladekruller met melk schaafchocolade • Verpakt in een luxe 
bijpassende giftbox

36•Goed Bezig
Glazen windlicht/vaas 19 cm “Natural Trees” gemaakt van gerecycled 
glas • Decoratieve dennenappels en boomschors mix • Biologische rode 
wijn Clearly Organic Tempranillo, 75 cl • Bioorganic chips met zeezout • 
Fair & Share cheese barritas • Fair Trade thee • Fair & Share bakmix voor 
havermuffins in a cup • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

€3175
excl. btw

€3350
excl. btw

€3250
excl. btw

€3075
excl. btw
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Na het sporten even 
relaxen met Treets!

Trendy dennenhouten 
serveertray met schors

41•Midnight Blue
Witte aardewerk serveerschaal, 35,5 x 23,5 cm • Twee blauwe aardewerk 
bekers  • Blauwe servetten • Mix voor pannenkoeken • Bonne Maman 
honing • Thee • Chocodrank • Slagroom • Chocolade truffels • Cake rol • 
Meringues • Verduijn’s Fijne boterwafels • Kruidkoek reep met cranberry • 
Suikerwafels • Schogetten chocolade alpine milk pastilles • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

Dennenhouten serveertray met schors, 39 x 29 cm • Houten eland deco 
hanger • Servetten “wooden heart” • Spaanse rode wijn Santo Cristo Tinto 
Campo de Borja 75 cl • Bakvorm met bakmix voor zonnebloempitten 
brood • Roombrie • Pel pinda’s • Delizioso patatas fritas • Zoute 
popcorn • Erwtensoep met worst • Verpakt in een bijpassende “houtlook” 
geschenkdoos

43•Goud van hout

42•Gezond & Lekker
Trendy groente spiraalsnijder • Twee stoneware schalen 18,5 x 5,5 cm in 4 
ass. kleuren • Zaadjes voor kruiden, groenten of bloemen, 3 ass. • Italiaanse 
witte wijn Gardelli Vino Bianco d’Italia 75 cl • Tomatensoep met basilicum • 
Pastasaus • Zwarte olijven • Mix voor stracciatella kloppudding • Slagroom • 
Chocolade dessertsaus • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Een Treets giftset Revitalising Ceremonies, bevat: bodylotion 50 ml, 2in1 
douchegel en shampoo 200 ml en schuimende douchegel 200 ml  • Wit 
katoenen badlaken 70 x 140 cm  • Aqua katoenen baddoek 50 x 100 
cm  • Witte puffspons • Kunststof massagespin • Halterfles water met 
munt • Halterfles water met bosvruchten • Hero B’Tween 6 bars met 
melkchocolade • Verpakt in bijpassende geschenkdoos

40•Sportief met Treets

€3475
excl. btw

€3375
excl. btw

€3365
excl. btw

€3375
excl. btw
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46• The Ritual of 
hammam

Rituals Hammam Purifying Treat giftset bestaande uit: Hammam Body Mud 70 ml, 
Hammam Foaming Shower Gel 50 ml,  Hammam Black Soap 70 ml en Hammam 
Body Cream 70 ml • Wit katoenen badlaken 70 x 140 cm • Denimkleurige katoenen 
handdoek 50 x 100 cm • Twee glazen windlichthouders • Organza zakje met 
10 theelichten • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Barbecue rookset bestaande uit: rookplank 12,5 x 9 cm, 4 aluminium 
portieschaaltjes, 60 gr vuurkruiden en 175 gr rookhout • Metalen BBQ 
tang • Twee flesjes Warsteiner pils • Smoked chips • Pittige chili pinda’s • 
Hartige sticks in 4 smaken • Italiaanse salademix • Pepermolen • 
Zoutmolen • Instant latte macchiato & cappuccino • Stroopwafels • 
Dropmallows • Zoute popcorn • Verpakt in bijpassende geschenkdoos

47•Smokey BBQ

Rituals Ayurveda Balancing Treat giftset bestaande uit: Ayurveda Shampoo 
70 ml, Ayurveda Body Cream 70 ml, Ayurveda Shower Oil 75 ml en 
Ayurveda Foaming Shower Gel 50 ml • Wit katoenen badlaken  
70 x 140 cm • Antracietkleurige katoenen baddoek 50 x 100 cm • 
Twee glazen windlichthouders • Organza zakje met 10 theelichten • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

45• The Ritual 
of Ayurveda

Rasp set met 2 rvs bladen/deksels, de opvangbak in 3 assorti kleuren • Twee 
Xmas surprise crackers • Mousserende witte wijn Chamdeville Mousseux Sec, 
75 cl • Smoked chips • Zoute popcorn • Hartige sticks in 4 smaken • Piacelli 
tagliatelle • Piacelli pastasaus met basilicum • Fair Trade thee • Chocodrank • 
Cake met kokos  • Mix voor oven oliebollen • Snow mallows •  
Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

44•Golden Surprise

€3495
excl. btw

€3525
excl. btw

€3495
excl. btw

€3495
excl. btw
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Doos met 100 kaart en dobbelspellen • Spaanse rode 
wijn Castillo San Simon Cabernet Sauvignon 75 cl • 
Twee blikken Pepsi cola • Lay’s paprika chips • Croco 
salted brezels • Afbak duo baguettes • Bosvruchten 
jam • Koekreep • Ankara krul macaroni • Granoro 
cherrytomaatjes op sap • Twee zakjes Grozette 
formaggio da pasta • Thee • Chocolade truffels met 
karamel en zeezout • Butterscotch koekjes • Twee 
suikerwafels • Mallows • Smurfenstok • Verpakt in 
bijpassende kerstgeschenkdoos

52•Voor Jong en Oud

49•Porto

50•home Made Sushi
Witte serveerschaal 24 x 34 cm • Twee witte aardewerk serveerkommetjes •  
Saitaku bamboe eetstokjes • Obento bamboe sushi rolmat • Twee flesjes 
Dobbelpalm • Chips Tokyo style • Saitaku sushi rijst • Saitaku rijstazijn • Obento 
soy sauce Japanese style • Obento wasabi paste • Saitaku sushi nori  • Verpakt in 
bijpassende geschenkdoos

51•Aan de haak
Trendy (planten) pot van gerecycled glas, dia 
18 cm in macramé style hanger van ecru touw • 
Chileense rode wijn Viña Las Niñas Cabernet 
Sauvignon 75 cl • Flatbread mediterraans 
gekruid • Kaaspuntjes • Pesto pomodori secchi • 
Crisps peppermix • Verpakt in een bijpassende 
geschenk doos

“GoodLife” houten serveerplank 
met handgreep • Twee glazen 
serveercubes 6 x 6 x 6 cm • 

Uniek vormgegeven blauw/wit geruite sporttas. Noren, hockey en kunstschaatsen 
en zelfs (kinder) skischoenen passen er met gemak in • Wollen huissokken met 
antislip zool, 4 assorti kleur in assorti maten 39 t/m 46 • Afbak pistolets 4 stuks, 
wit • Knakworsten • Marne Hollandse mosterd • Thee • Chocodrank • Slagroom • 
Suikerwafels • 8pak Koetjesrepen • Mallow trees • Oosterhoutse kaneelstok • 
Verpakt in een leuke oudhollandse  
geschenkdoos

48•IJspret

Speciale fles Kopke 
fine ruby port 
37,5 cl • Verduijn’s 
hartige crackers met 
zwarte peper • Koker 
rozijnen en pinda’s • 
Wyngaart gerijpte kaas 
met zwart peper • 
Patatas Fritas chips • 
Groene ontpitte 
olijven • Verpakt 
in een bijpassende 
geschenkdoos

€3595
excl. btw

€3650
excl. btw

€3550
excl. btw

€3600
excl. btw

€3675
excl. btw
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Met dit pakket kom je 
de Hollandse winterdag 

wel door!

Stevige big shopper gemaakt van 
gelamineerd papier & non woven 

materiaal 

Vierkanten glazen schaal van gerecycled glas met dipvak, 26 x 26 cm • 
Spaanse rode wijn Nuevo Alegria Tinto 75 cl • Twee flesjes Coca Cola zero •  
Wanted tortilla chips met chili • Wanted salsa dipsaus • Jos Poell curly 
crackers • Twee zakje Doritos Bits Twisties honey & bbq • Haust beschuit • 
Choca vlokmix • Mix voor pannenkoeken • Aardbeien jam • Tomatensoep • 
Grissino Torinese • Fair Trade thee • Chocolade truffels • Hazelnoot wafels •  
Harlekijntjes zachte zoete drop • Sneeuwvlok mallows • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

54•Dip & More

Twee zwarte leeuwenkop soepkommen • Twee flesjes Swinkels bier • Pel 
pinda’s • Gezouten aardappel chips • Kaaspuntjes • Hollandse erwtensoep •  
Chocodrank • Slagroom • Appelkruimeltaart • Premium chocolate balls • 
Kaneelstok • Verpakt in een originele, bijpassende geschenkdoos

56•hollandse Leeuwen

Grote, stevige big shopper gemaakt van gelamineerd papier  
& non woven materiaal 39 x 18 x 36 cm • Spaanse biologische  
witte wijn “Biotiful Verdejo” 75 cl • Twee flesjes perensap • Delizioso  
patatas fritas • Twee zakjes Hoppe mini bites pretzels • Spelt crackers • Theunisse 
kokosbrood • Aardbeienappeljam • Castellino fusili pasta met spinazie • Piacelli 
groene pesto • Fair Trade thee • Chocolade truffels met cappuccino smaak • 
Sterretjes koek • Pepermunt • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos waarbij 
de hengsels van de shopper naar buiten steken. Handig om mee te nemen!

55•Big Shopper

Robuuste glazen lantaarn in 2 assorti kleuren in metalen frame, 28 x 28 x 
23 cm • Rustieke zwarte stompkaars, dia 7 x 8 cm • Italiaanse rode wijn 
Terre al Sole Negroamaro Salento 75 cl • Verduijn’s hartige crackers met 
sesam • Chocolade cups amaretto smaak • Mallows • Zoute popcorn • 
Verpakt in sfeervolle bijpassende geschenkdoos

53•Shiny

€3775
excl. btw

€3695
excl. btw

€3695
excl. btw

€3750
excl. btw
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Saladeset wit 9delig, bestaande uit: 2 bamboo spatels 30 cm, 1 aardewerk 
schaal 60 cl, 3 aardewerk kommetjes 17.5 cl, 1 aardewerk peper en 
1 aardewerk zoutstrooier op een bamboo serveerplank van 30 x 33 x 1.2 cm • 
Kweekset voor cherry tomaten • Twee flesjes Schulp Bio appel en perensap •  
Bioorganic chips met zeezout • Biologische pasta • Biologische passata 
tomatensaus • Thee • Verduijn’s Bio appelkaneel wafeltjes • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

58•Bio Salad de Luxe

Trendy kunststof waterfles met koord in 3 assorti kleuren • Spaanse rode 
wijn Lirico Tinto 75 cl • Fruitwater muntappel • Hartige sticks in 4 smaken • 
Ovenbites salt & pepper • Flatbread mediterraans gekruid • Borrelkaas dip • 
Meergranen beschuit • Zwarte bessenjam • Thee • Cup koekjes in kaneelsmaak •  
Mallow trees • Gezouten popcorn • Verpakt in een bijpassende sfeervolle 
geschenkdoos

60•enjoy

Voorraad weckpot 8,4 x 8 cm • Voorraad weckpot 8,4 x 10 cm • Zuid
Afrikaanse rode wijn Sterredal Red Western Cape, 75 cl • Fruitwater 
muntappel • Hartige sticks in 4 smaken • Crisps peppermix • Hartige 
kaaspesto wafeltjes • Popcorn zout • Bio afbak baguette • Kruidenboter 
kruiden • Gezouten pinda’s met honing • Fair Trade thee • Choco chip 
koekjes • Pralinetti chocolade met hazelnoot • Cake rol • Melkchocolade 
Wensreep “Prettige Feestdagen” • Sneeuwvlok mallows • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

59•In a Jar

Twee gietijzeren pannetjes 10,5 cm op houten onderzetter • Servetten 
“Most Wonderful Time” • Spaanse rode wijn Lerin Navarra Tinto Tempranillo, 
75 cl • Mediterranean Toastbrood met olijven • Soepstengels • Gesneden 
serranoham • Champignons in pot • Pomodori secchi in pot • Pesto alla 
Genovese • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

57•Spanish Dish

€3800
excl. btw

€3795
excl. btw

€3795
excl. btw

€3785
excl. btw
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“GoodLife” royale serveerplank met handgreep 38 cm • Twee 
witte ronde aardewerk serveerschaaltjes, dia 8 x 4,5 cm • 
Geschenkverpakking à 2 stuks Royal Leerdam AnDer 1.0 
bierproefglazen • Leffe Royale Whitbread Golding pils • Angelo 
Poretti Bock 5 • Swinkels bier • Rodenbach Grand Cru pils • 
Smoked chips • Pittige chilipinda’s • Ovenbites salt & pepper • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

63• Bierproeverij

Zeer royale 2 in1 (reversible) Travel & Beachbag 
53 x 43 x 23 cm • Italiaanse rode wijn Gardelli Vino 
Rosso d’Italia, 75 cl • Twee flesjes Hertog Jan Pils • 
Appelpeer sap • Chips seasalt • Gezouten pinda’s • 
Krokante crackers met oude kaas • Pan tostado 
hartige geroosterde broodjes • Erwtensoep • Instant 
cappuccino • Premium Chocolade bollen • Popcorn 
zoet • Verpakt in bijpassende geschenkdoos

64•On the Move

62•Swiss Fondue
Witte aardewerk kaasfondue set voor 6 personen • Servetten • Zuid
Afrikaanse witte wijn Sterredal White Western Cape, 75 cl • Emmi 
kaasfondü family (zonder alcohol) • Afbak partybrood wit • Tortilla chips • 
Augurkjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Trendy opblaasbare poef met poeder roze furry bekleding, dia 
55 x 26 cm • Italiaanse rosé Caleo delle Venezie Pinot Grigio 
Blush, 75 cl • Biscottina toast • Roombrie • Chocolade biscuits • 
Melkchocolade praliné bollen • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

61•Op de Poef

€3865
excl. btw

€3895
excl. btw

€3850
excl. btw

€3825
excl. btw
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Trendy lightbox met 85 letters en symbolen • Set van 4 AA batterijen • Zuid
Afrikaanse rode wijn Sterredal Red Western Cape, 75 cl • Gekruide pinda’s • Chips 
twisters sweet pepper • Pane rustico • Tapenade van zongedroogde tomaten • 
Tagliatelle pasta • Pastasaus met basilicum • Hot & Cold thee • Chocolade 
truffels • Dropmallows • Verpakt in een sprekende, bijpassende geschenkdoos

69• Think outside the Box
Bestron sandwichmaker • “GoodLife” Twee elzenhouten ontbijtplankjes 22 x 12 cm •  
Groene servetten • Schulp appelsap • Twee knijptubes Zaanse mini ketchup •  
Lay’s chips naturel • Jos Poell party rondjes • Eru cheese spread met knoflook • 
Bosvruchten thee • Ouderwets lekkere Jan Hagel koekjes • Gesorteerde bonbons • 
Verpakt in bijpassende kerstgeschenkdoos

68•Tosti & More

67•Warme Winter
Paar wollen huissokken met antislip zool, 4 assorti kleur, assorti in de maten 
39 t/m 46 • Franse rode wijn Marcel Martin Merlot, 75 cl • Smoked BBQ chips • 
Crispy crackers • Roombrie • Pel pinda’s • Erwtensoep met worst • Chocodrank • 
Slagroom met kaneel • Suikerwafels • Gesorteerde bonbons • Drop mallows • 
Ouderwetse zwart/wit ballen • Verpakt in bijpassende geschenkdoos met 
houtprint

Princess citruspers Duo Juicer 
1,2L met een geïntegreerde 
sapkan. Tevens een opzetstuk 
voor rechtstreeks persen in 
het glas • 3Delige kleurige 
messenset met hoesje • 
Oranje servetten • Twee sap 
glazen • Verkade volkoren 
beschuit • Abrikozen jam  • 
Ontbijtkoekreep • Thee • 
Verpakt in een  
sfeervolle,  
bijpassende  
geschenkdoos

66•Goede Start

Rood fleeceplaid, 120 x 150 cm • Smartphone standaard • Waterspelletje 
2 assorti • Spaanse rode wijn Nuevo Alegria Tinto, 75 cl • Sinaasappelsap • 
Frambozen limonadesiroop • Salted sticks long • Party snacks • Chips 
gezouten • Brosse broodjes • Aardbeien jam • Hagelslag puur • Schelpjes 
pasta • Tomatenblokjes • Grozette formaggio da pasta • KitKat Popchoc • 
Hellema fourré vanille • Tablet pure chocolade • Snow mallows • Verpakt in 
een bijpassende kerstgeschenkdoos

65•Warm Rood

€3995
excl. btw

€3950
excl. btw

€3995
excl. btw

€3995
excl. btw

€3975
excl. btw
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Onder het zachte fleece paid 
is het genieten van al het 

lekkers uit dit pakket

72•Stijlvol Warm
Fraai antraciet plaid van extra zacht polar fleece, 130 x 180 cm • Grijze 
bolkaars dia 7,6 x h. 7,2 cm • Franse rode wijn Thirty Three Merlot, 75 cl • 
Soepstengels • Serranoham • Roomboterstengels met ui en bieslook • 
Chips twisters sweet pepper • Fair Trade thee • Chocolade boomhangers • 
Chocosterren koekjes • Toffees karamel/choco • Verpakt in een 
bijpassende kerstgeschenkdoos

Zwarte mosselpan, inhoud 3,25 cl • Twee metalen frituurmandjes met 
greep • Servetten met vissenprint • Voucher voor een gratis glas Gin Tonic 
bij Mossel & Gin Food Bar Amsterdam • Australische witte wijn Coldridge 
Estate Chardonnay, 75 cl • Solan De Cabras mineraalwater 75 cl • Twee 
flesjes Oirsprong Dubbel pils • Tyrells chips lightly sea salted • Afbak duo 
baguettes • Kruiden crème • Tube Zaanse gin mayo, gemaakt van Zaanse 
Mayo en Bobby’s Gin • Groenten- en kruidenmix voor mosselen • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos

73•Zeg ken jij de…

71•Share Together
Zaadjes voor kruiden, groenten of bloemen, 3 assorti • Biologische rode wijn 
“Biotiful Merlot”, 75 cl • Smaakt biologische appelsap • Smaakt biologische 
gezouten aardappelchips • Fair & Share zoute popcorn • Fris Fruit cranberries • 
Afbak bio meergranen petit pains • Smaakt biologische crunchy pindakaas • 
Fair & Share mix voor pannenkoeken • Smaakt biologische aardbeienjam • Fair 
& Share thee selectie • Leev Bio mini spelt wafelkoekjes • Fair & Share reep 
witte chocolade met karamel • Verpakt in een fraaie Fair & Share bodem/deksel 
bewaardoos

Twee Schulp sapglazen • Twee flesje Schulp appel- en vlierbessensap • 
Spaanse rode wijn Marques di Carrasca Tempranillo/Shiraz, 75 cl • Doritos pure 
paprika • Chio party mix • Palitos krokante dipstokjes • Duyvis dipsaus mix 
aïoli • Delifrance baguettes met Provençaalse kruiden • Kaaspuntjes • Pickwick 
thee fruit black currant & cherry • Meringues • Chocolade truffels • Roomboter 
wafels • Vital nougat met cranberry • Twee pakjes Sultana fruitbiscuit met 
bosvruchten  • Fris Fruit mini vijgen • Katja zure sticks mix • Chocolade popcorn • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

70•Feestelijk Paars

€4165
excl. btw

€4195
excl. btw

€4150
excl. btw

€4060
excl. btw
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Twee flesjes Coca Cola zero • Twee flesjes Swinkels bier • Taksi 
sinaasappeldrank • Jos Poell Curly Crackers • Chio Dugadoo’s • Afbak Delifrance 
baguettes meergranen • Eru cheese spread naturel • Twee potjes Bonne Maman 
abrikozenjam • Jos Poell feestpasteitjes • Jos Poell moestuintjes ragout • 
Grand’Italia mini penne •  Grand’Italia passata classica • Conimex kroepoek 
naturel • Conimex pinda satésaus • Unox tomatensoep • Jos Poell boeren 
soepstengels • Dr. Oetker vanille griesmeelpudding • Lipton Yellow label thee • 
Atlanta mix voor appelcake • Emoji blik gevuld met  
gesorteerde koek • Harlekijntjes zachte gemberdrop •  
Werther’s original • Verpakt in een bijpassende  
geschenkdoos

77•A Brand New Smile

76•Keukenprins(es)
Handige Princess compact grill  • Servetten • Italiaanse rode wijn Primitivo 
Puglia IGT Duca Della Rocca 75 cl • Chips seasalt • Afbak pita broodjes • 
Knoflooksaus • Roombrie • Serranoham • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

75•Family Blue
Witte aardewerk serveerschaal 35,5 x 23,5 cm • Twee blauwe mokjes • Blauwe 
servetten • Spaanse rode wijn Castillo San Simon Cabernet Sauvignon 75 cl • Jos 
Poell party rondjes • Ardenner paté • Mix voor  pannenkoeken • Bonne Maman 
honing • Ankara krul macaroni • Pastasaus met basilicum • Thee • Chocodrank • 
Slagroom • Suikerwafels • Cake rol • Meringues • Verduijn’s fijne  
boterkoekjes • Kruidkoek reep met cranberry • Chocolade  
truffels • Schogetten chocolade pastilles alpine milk •  
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Glazen “craquelé” windlicht 3 assorti kleuren 10 x 11.5 cm • Glazen 
“craquelé” windlicht 3 assorti kleuren 12 x 20 cm • Servetten • Organza 
zakje met 3 maxi theelichten • Italiaanse witte wijn Feudo Arancio Grillo, 
75 cl  • Kaas biscuits • Chips seasalt • Speltcrackers rustiek • Roomkaas 
dipper • Fair Trade thee • Crispy praliné bonbons • Mix voor karamel cake 
in a cup • Dropmallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

74•Star Light

€4495
excl. btw

€4550
excl. btw

€4455
excl. btw

€4280
excl. btw
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Vier Kerst met z’n 
allen rond de partygrill

Ouderwets lekkere 
producten 

Gemaakt van 
gerecycled glas

Botanical is de 
nieuwe trend

4-Vaks party serveerschaal 37 x 37 cm van gerecycled glas • Karaf van 
gerecycled glas 1 liter • Twee drinkglazen, eveneens van gerecycled glas • 
Spaanse rode wijn Lerin Navarra Tinto, 75 cl  • Grissini sticks • Serranoham • 
Pan tostado • Roombrie • Picos volkoren dipstokjes • Vijgendip • Vijgenbrood 
met amandel • Zwarte olijven zonder pit • Verpakt in een bijpassende 
kerstgeschenkdoos

Twee blauwe aardewerk mokjes • White wash hengselmand met blauwe 
voering • Rood-wit geblokte theedoek 65 x 65 cm • Sinaasappelsap • 
Borrelworst • Mix voor pannenkoeken • Halva vruchtenjam • Instant latte 
macchiato & cappuccino • Chocodrank • Slagroom • Twee suikerwafels • 
Kruidkoek reep met cranberry • Originele Koetjesrepen • Stoofpeer koekjes • 
Oosterhoutse pepermunt kussentjes • Aardbeien stok • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

Princess 4 persoons party grill/raclette stel • Servetten • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Kaaps Geskenk Cape Red, 75 cl • Chips gezouten • Molensteen 
pannenkoekmix in handige shaker • Afbak duo baguettes • Kruiden crème • 
Mix voor stracciatella kloppudding • Hero Tova chocoladesaus •  
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Dutch Design Chair – interieur krukje/bewaarbox Green Leaves • Servetten • 
Groene kaars met jute touw 8 x 9 cm • Mousserende witte wijn, 75 cl • Hartige 
sticks in 4 smaken • Zoute popcorn • Crackers met rozemarijn • Roomkaas 
dipper • Fair Trade thee • Mokka meringues • Bakmix voor havermuffins • 
Mallows snowmen • Het geheel wordt verpakt in de Dutch Design Chair en 
voorzien van een beschermende krimpfolie

81•Tapas Party

80•Boerinnen Mand

79•Kerst Gourmet

78•Dutch Botanic

€4685
excl. btw

€4685
excl. btw

€4650
excl. btw€4575

excl. btw
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Royale kunststof boodschappen-
mand in 3 assorti kleuren • 
Stock speelkaarten • Houten 
jojo in assorti kleur • Spaanse 
witte wijn Marques di Carrasca 
Verdejo/Sauvignon Blanc, 75 cl •  
Twee flesjes Heineken bier • 
Glockengold appelsap • Hartige 
kaasbollen • Mini brezels • Jos Poell 
party rondjes • Smeerleverpastei • 
Duyvis tijgernootjes bacon-kaas •  
Verkade volkoren beschuit • Eru 
goudkuipje • Aardbeien jam • 
Twee sneetjes Peijnenburg 
ontbijtkoek zero sugar • Sun Yan 
Noodles chicken • Gallo tricolore 
tulpenpasta • Knorr maaltijdmix 
ovenpasta tomaat-mozzarella • 
Twee zakjes Grozette Formaggio 
da pasta • Instant cappuccino 
classic • Fair Trade thee • Mauxion 
tablet melk-hazelnoot chocolade •  
Volkoren biscuits • Sneeuwvlok 
mallows • Zoete popcorn • 
Harlekijntjes zachte salmiak drop •  
Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Prachtige hoge glazen vaas/windlicht/deco glas, dia 23 x 35 cm • Rustieke 
stompkaars olijfgroen dia 7 x 13 cm • Chileense rode wijn “Los Criollas Merlot”, 
75 cl • Ovenbites salt & pepper • Biscottina toast • Borrelkaasdip • Spaanse 
Fuetec Iberico worst • Thee • Haknougat pistache • Chocolade truffels met 
karamel en zeezout • Perzik snoepjes • Verpakt in een passende geschenkdoos

Vierkanten serveerschaal van gerecycled glas met dipvak 26 x 26 cm • Spaanse 
rode wijn Nuevo Alegria Tinto, 75 cl • Twee flesjes Coca Cola zero • Wanted tortilla 
chips met chili • Wanted salsa dipsaus • Jos Poell curly crackers • Twee zakje 
Doritos Bits Twisties honey & bbq • Zoute popcorn • Croco brezels salted • Haust 
beschuit • Choca vlokmix • Tomatensoep • Soepstengels • Gallo schelpjes pasta • 
Pastasaus • Twee zakjes Grozette Formaggio da pasta • Mix voor pannenkoeken • 
Aardbeien jam • Fair Trade thee • Chocolade truffels • Hazelnoot wafels •  
Koekreep • Cake rol • Kerstmix chocolade in netje • Sneeuwvlok mallows • 
Harlekijntjes zacht zoete drop • Verpakt in een  
bijpassende kerstgeschenkdoos

84•Goed Gevuld

83•Gorgeous Vase

82•Groots Rood

€4875
excl. btw

€4750
excl. btw

€4750
excl. btw
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“GoodLife”  
Coolerbag

Porseleinen pasta/
soepborden in strak design

87•Handige Tassen
Shopping bag set, bestaande uit 4 kleurige handige boodschappen tassen om 
in de winkelwagen te hangen • Italiaanse witte wijn Caleo Pinot Grigio delle 
Venezie, 75 cl • Vitamine water mango & guave • Salted crackers • Hartige 
kaasbollen • Honig spaghetti vlugkokend • Honig kruidenmix voor macaroni 
en spaghetti • Twee zakjes Grozette Formaggio da pasta • Fair Trade thee • 
Theebiscuits • Gesorteerde bonbons • Verpakt in een passende geschenkdoos

Vier porseleinen pasta/soepborden • Rode Rosti Mepal spaghettilepel • Jute 
zakje met kweekset voor verse basilicum • Italiaanse rode wijn Pizza Pasta Vino 
di Altobello, 75 cl • Twee flesjes Italian tonica • Pane rustico • Bruschettamix 
met paprika & tomaat • Griss d’Or soepstengels met rozemarijn • Tomatensoep 
met basilicum • Granoro spaghetti • Granoro pastasaus met basilicum • 
Grozette Italiaanse gedroogde kaas met basilicum • Italiaanse salami worst • 
Instant latte macchiato & cappuccino • Mini panettone cake • Kersenbonbons 
puur • Verpakt in een sfeervolle bijpassende geschenkdoos

88•Go Italian

86•Meal-to-go
Rosti Mepal superhandige multifunctionele Lunchpot • Big shopper met 
fleurige Hollandse print • Twee flesjes Daura Lager bier • Twee flesjes Penaque 
mineraalwater naturel • Smoked chips • Uienbrood • Afbak ciabatta brood • 
Duyvis mix voor Provençaalse kruidenboter • Good Day meergranen muesli • 
Unox tomatensoep • Ankara spaghetti • Granoro cherrytomaatjes op sap • 
Thee • Bonne Maman honing • Cake rol • Twee zakjes Space choco chip mini 
cookies  • Pralines • Snow mallows • King pepermunt •  
Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

“GoodLife” handige Coolerbag • Twee flesjes bier • Pel pinda’s • Patatas 
fritas chips • Hartige kaasbollen • Bakvorm en broodmix voor vers 
zonnebloembrood • Weckpotje met kruidenboter kruiden • Vacuümverpakte 
Beefburgers • BBQ saus • Oudhollandse goed zoute drop • Popcorn met 
stukjes chocolade • Chocomallows • Verpakt in een bijpassende sfeervolle 
kerstgeschenkdoos

85•Keep it Cool

€4975
excl. btw

€4950
excl. btw

€4895
excl. btw

€4885
excl. btw
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Super zacht en  
lekker warm

Trendy mand, 
handig als tafeltje!

Multifunctionele pan 
voor zowel binnen  

als buiten

Bestron elektrische rode hapjespan met glazen deksel dia 40 cm • Spaanse 
rode wijn Nuevo Alegria Tinto, 75 cl • Twee flesjes Jupiler Pils • Hartige party 
snacks • Crisps peppermix • Adriana pastaschelpjes • Piacelli passata di 
pomodoro • Twee zakjes Grozette Formaggio da pasta • Bosvruchten thee • 
Chocolade truffels • Hellema fourré vanille • Harlekijntjes zachte zoete drop • 
Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

91•In de Pan

Trendy metalen storage mand/bijzettafel met gedecoreerd houten deksel • 
Italiaanse rode wijn Oltremare Nero d’Avola, 75 cl • Hartige kaas biscuits • 
Biscottina toast • Bruschettamix met gegrilde paprika • Gekruide pinda’s • 
Zoete bonte popcorn • Tagliatelle pasta • Tomatensaus voor pizza’s en 
pasta’s • Pastakruiden • Instant cappuccino classic • Chocolade truffels met 
cappuccino smaak • Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

92•Trendy Mand

Voorraad weckpot 8,4 x 8 cm • Voorraad weckpot 8,4 x 10 cm • “GoodLife” 
houten serveerplank met handgreep • Zuid-Afrikaanse rode wijn Sterredal Red 
Western Cape, 75 cl • Twee flesjes Hertog Jan Pils • Fruitwater munt-appel • Bio 
afbak baguette • Kruidenboter kruiden • Hartige sticks in 4 smaken • Hartige 
kaas-pesto wafeltjes • Zoute popcorn • Crisps peppermix • Gezouten pinda’s 
met honing • Landana kaas met olijf en tomaat • Fair Trade thee • Choco chip 
koekjes • Pralinetti chocolade met hazelnoot • Melkchocolade wensreep “Prettige 
Feestdagen” • Cake rol • Sneeuwvlok mallows • Verpakt in een bijpassende 
kerstgeschenkdoos

90•Heel veel lekkers

Superzacht XXL donkergrijs plaid, 150 x 200 cm • Glühwein • Hartige 
sticks in 4 smaken • Party snacks • Smoked chips • Bicro goedgevulde 
erwtensoep • Bakvorm en Broodmix voor een versgebakken 
Zonnebloembrood • Chocolademelk • Mix voor cake in a cup met karamel • 
XXL stroopwafels • Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

89•Nordic XXL

€4995
excl. btw

€4995
excl. btw

€4995
excl. btw

€4975
excl. btw
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Mooie 12-delige 
wijnglazen set

Trendy bontje

12-Delige wijnglazen set • Spaanse rode wijn Las Camelias Tinto Tempranillo, 
75 cl • Spaanse witte wijn Las Camelias Blanco Sauvignon, 75 cl • 
Gezouten chips • Ovenbites salt & pepper • Pane rustico • Roombrie • 
Smeerleverpastei • Tagliatelle pasta • Tomatensaus voor pizza’s en pasta’s • 
Verduijn’s fijne roomboterwafels • Lonka nougat pinda & vruchten • 
Chocolade dennenappels • Appeltaartmix • Rozijnen • Verpakt in sfeervolle 
kerstgeschenkdoos

Bestron design peper- en zoutmolen, werkend op batterijen • Twee pakjes 
AA batterijen •  Spaanse rode wijn ABC La Creacion del Tinto, 75 cl • Heldere 
appelsap • Patatas fritas chips • Gezouten pinda’s met honing • Zweedse 
broodjes • Zwarte bessenjam • Pizzabodem mix • Pizzasaus • Zwarte olijven • 
Thee • Cake rol • Chocolade truffels • Krakelingen koekjes • Mix voor 
brownies • Snow mallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Super zacht en decoratieve, originele lamsvacht • Geschenkdoos met 
2 elegante champagne flûtes • Servetten “zig zag with stripes” • Franse 
mousserende wijn JP Chenet Ice Sparkling demi-sec, 75 cl • Biscottina 
toast • Roombrie • Chocolade dinner mints • Verpakt in een fraaie 
bijpassende geschenkdoos

Witte aardewerk serveerschaal 35,5 x 23,5 cm • Twee blauwe mokjes • 
Servetten • Spaanse rode wijn Castillo San Simon Cabernet Sauvignon, 
75 cl • Twee flesjes Bavaria pils • Jos Poell party rondjes • Ardenner paté • 
Chips Paris style • Buiteman kaaskoekjes • Mix voor pannenkoeken • Bonne 
Maman honing • Ankara krul macaroni • Sugo di pomodori al basilico • 
Thee • Chocodrank • Slagroom • Chocolade truffels • Cake rol • Meringues • 
Verduijn’s Fijne roomboterwafels • Kruidkoek reep met cranberry • Vijf 
suikerwafels • Schogetten melkchocolade pastilles • Mallows • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

96•Fine Wine

95•Salt & Pepper

94•Luxe Verwennen

93•Smaakvol Blauw

€5425
excl. btw

€5675
excl. btw

€5350
excl. btw

€5250
excl. btw
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Heerlijk zachte  
coral fleece badjas

Rituals Samurai Refreshing giftset bestaande uit: Samurai Foaming Shower 
200 ml, Samurai Shampoo & Shower Gel 200 ml, Samurai Shaving Cream 
70 ml en Samurai Shower & Scrub 70 ml • Zwarte badjas coral fleece met 
shawlkraag one size • Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

Rituals Dao Calming Ritual giftset bestaande uit: Dao Body Scrub 125 ml,  
Dao Shower Oil 200 ml, Dao Foaming Shower Gel 200 ml en Dao Body 
Cream 70 ml • Witte badjas coral fleece met shawlkraag one size • 
Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

Flexibele mand met houtblokken decor 53 x 40 cm • Geschenkdoos met 
twee fraaie aardewerk bekers met boomstam decor • Robuuste houten 
buitenkaars • Zoute popcorn • Smoked BBQ Chips • Biscottina toast • 
Roomcamembert • Gekruide pinda’s • Breekbrood sticks wit/volgranen • 
Zwarte bessenjam • Instant cappuccino • Thee • Chocodrank • Cup koekjes 
met kaneel • Dropmallows • Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

Tristar elektrische Barbecue • Acht kartonnen hamburger bakjes • 
Metalen barbecuetang • Servetten • Kunststof hamburgermaker • 
Franse rode wijn Marcel Martin Merlot 75 cl • Twee Flesjes Hertog Jan 
Pils • Vier Mega hamburger broodjes • Vier Unox dubbeldekker burgers • 
Calvé knoflooksaus • Calvé BBQ chili saus • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

100• The Ritual of 
Samourai

99•The Ritual of Dao

98•Woody

97•BBQ Fun

€5825
excl. btw

€5825
excl. btw

€5825
excl. btw

€5825
excl. btw
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Metalen vuurkorf 38,5 x 32 cm • Royale houten buitenkaars dia 15 cm x 
20 cm • Lange lucifers • Winterglühwijn • Smokey BBQ flavoured Chips • 
Mini grissini • Grillbrie • Jos Poell goedgevulde snert • Tagliatelle pasta 
met ei • Tomatensaus met olijven • Chocomelk • Slagroom • Molen’s 
authentieke speculaasbrokken • Belgische chocoladetruffels dark • 
Mallows • Verpakt in bijpassende kerstgeschenkdoos

103•Warm Outside

Witte serveerschaal 24 x 34 cm • Twee witte aardewerk serveerkommetjes • 
Smartphone standaard • Saitaku bamboe eetstokjes, 8 paar • Obento bamboe 
sushi rolmat • Spaanse rode wijn Nuevo Alegria Tinto, 75 cl • Twee flesjes 
Dobbelpalm bier • Chips Tokyo style • Premium rice snack • Jos Poell luxe toast 
met truffel • Ardenner paté • Saitaku sushi rijst • Saitaku sushi nori • Obento 
soy sauce Japanese style • Saitaku rijstazijn • Obento wasabi paste • Instant 
cappuccino classic • Chocodrank • Krakelingen koekjes • Chocolade truffels • 
Slagroom • Gezouten popcorn • Harlekijntjes zachte zoete drop • 
Verpakt in bijpassende geschenkdoos

104•Sushi Family

102•Under the Dome
Trendy glazen stolp met touw dia. 16 x h. 27 cm, rustende op een houten 
voetje • Set van 10 stuks foam kerstballen • Slinger ledlampjes 20 stuks • 
Pakje AA batterijen • Zuid-Afrikaanse rode wijn Sterredal Red Western Cape, 
75 cl • Twee flesjes Hertog Jan Grand Prestige bier • Vergeer Old Holland 
18 maanden gerijpte kaas • Moutarde à l’ Ancienne • Groene olijven zonder 
pit • Hoeksche chips met truffel • Jos Poell cheese bites • Pizzabodem mix • 
Pizzasaus • Fair Trade thee • Cake wafels • Chocolade truffels puur 57 % • 
Verpakt in sfeervolle kerstgeschenkdoos

Handige opbergbox in webbing look met wielen - 45 liter • Magische kubus • 
Spaanse rode wijn Nuevo Alegria Tinto, 75 cl • Frambozen limonadesiroop • 
Patatas fritas chips • Hartige cheese balls • Mini brezels • Popcorn zeezout 
en zwarte peper • Bosvruchten thee • Afbak witte baguette • Ardenner paté • 
Zweedse broodjes • Aardbeienjam • Chocodrank • Koekreep • Tomatensoep • 
Soepstengels Olio d’Olivia • Lumache rigate pasta • Grozette Strooikaas • 
Gehakte tomaten • Choco chip koekjes • Lonka nougat pinda & vruchten • 
Cacaotruffels • Cakemix • Mallows • Zak met 12 Mini Marsjes • Harlekijntjes 
zachte zoete drop • Deze goedgevulde opbergbox wordt voorzien van een 
beschermende krimpfolie

101•Vol aan de Rol

€6250
excl. btw

€6275
excl. btw

€5995
excl. btw

€5995
excl. btw
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106•Hollandse Driekleur
Een witte lichtgewicht cabinesize koffer, 4-wheel-drive, met blauwe en rode 
accenten, voldoet aan eisen handbagage van diverse airlines. Afmeting: 
35 x 20 x 53,5 cm • Set van 4 kerstheelichtjes • Spaanse rode wijn 
“Pedales” Tempranillo, 75 cl • Sinaasappelsap • Real Crisps zeezout • Carr’s 
bitesize crackers • Kaaspuntjes • Pelpinda’s • Thee • Chocolade truffels • 
Butterscotch koekjes • Mallows • Verpakt in bijpassende geschenkdoos

Witte lichtgewicht cabinesize reistrolley, 4-wheel-drive, met blauwe en rode accenten 
35x20x53,5 cm. Voldoet aan eisen handbagage van diverse airlines • Spaanse 
rode wijn “Pedales” Tempranillo, 75 cl • Sinaasappelsap • Carr’s bitesize crackers • 
Kaaspuntjes • Pel pinda’s • Real Crisps zeezout • Buiteman kaasbolletjes met Goudse 
kaas • Bakvorm en broodmix voor een versgebakken Zonnebloembrood • Halva 
vruchtenjam • Thee selectie • Vegter’s rolletjes • Slagroom met kaneel • Chocolade 
boomhangers • Butterscotch koekjes • Chocolade truffels • Oosterhoutse kaneel 
kussentjes • Mallows • Verpakt in een bijpassende sfeervolle kerstgeschenkdoos

108•Trendy op Reis

Zwart/witte cabinsize reistrolley 52 x 34 x 23 cm 4-wheel-drive. Voldoet aan eisen 
handbagage van diverse airlines • 6-Delige drinkglazen set • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Sterredal Red Western Cape, 75 cl • Fruitwater munt-appel • Hartige 
kaasbollen • Chips seasalt • Borrelnoten • Zwarte olijven • Twee zakjes Andaluz 
dipstokjes  • Bruschettamix met paprika & tomaat • Jos Poell party rondjes • Twee 
cupjes Ardenner paté  • Tagliatelle pasta • Tomatensaus met olijven • Fair Trade 
thee • Twee honeyspoons • Kaneelstengels • Melkchocolade pastilles • Twee 
suikerwafels • Twee singles peperkoek met chocoladestukjes • Zoete popcorn  • 
Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

107•Black & White

“GoodLife” retro style metallic grijze Cooler, 13 ltr • 
Twee flesjes Hertog Jan bier • Piccolo Scavy & Ray 
Prosecco frizzante 20 cl • Deli Finest gekruide 
pinda’s • Gezouten Chips • Knapperige kaaswafeltjes • 
Wyngaard kaas met zwarte peper • Hartige zoute 
biscuits • Verpakt in sfeervolle kerstgeschenkdoos

105•Hippe Cooler

€6995
excl. btw

€8695
excl. btw

€8325
excl. btw

€6895
excl. btw
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Villa Guelfa

Rode wijn Nero d’Avola IGT bio, 75 cl • Farro Integrale bio - Speltmeel • 
Fusilloni bio - Eier pasta bio • Il Mio Bio Sugo - Tomatensaus met 
basilicum bio • Grissini bio – Soepstengels bio • Caffé Corsini – Arabica 
koffie bio • Ceci Biologici – Kikkererwten bio • Zuppa di Legumi bio - 
Groentesoep bio • Taralli bio -Hartige krokante snacks met olijfolie bio • 
Polenta bio – Griesmeel van bio mais • Dit origineel Italiaans pakket wordt 
opgemaakt in een houten kist, verpakt met transparante folie en strik en 
geleverd in een prachtige geschenkdoos.

112•La Dispensa Bio

Spumante Brut Millesimato 2016, 75 cl • Panettone Classico - Italiaanse 
cake • Salame Crudo – gezouten en gedrooogde salami worst • Gragnano 
- Pasta • Sughetto Porcini – Champignonsaus • Tarallini - Hartige krokante 
snacks • Dit origineel Italiaans pakket wordt opgemaakt in een originele 
metalen wijnkoeler/ijsemmer met retro uitstraling, verpakt met 
transparante folie en strik en geleverd in een prachtige geschenkdoos.

110•Spumantiera Chloe

Rode wijn Merlot Veneto IGT, 75 cl • Cotechino - vacuümverpakte 
gekookte worst • Salame Crudo - Gezouten en gedroogde 
salami worst • Lenticchie - Linzen • Grana Padano - Parmigiano 
Reggiano kaas • Sughetto Mascarpone e Noci - Saus van 
Mascarpone en walnoten • Gragnano Bronze - Pasta • Langhetti 
- Hangemaakte soepstengels met Pecorino • Polenta - Griesmeel 
van mais • Dit origineel Italiaanse pakket wordt opgemaakt 
in een houten kist, verpakt met transparante folie en strik en 
geleverd in een prachtige geschenkdoos.

111• Cassetta Contadina

Rode wijn Cabernet Veneto IGT, 75 cl • Cotechino - vacuümverpakte gekookte worst • 
Lenticchie - Linzen • Salame Crudo - Gezouten/gedroogde salami • Langhetti - 
Handgemaakte soepstengels met pecorino • Gragnano - Pasta • Bistrò - Sweet & 
Sour cherry tomaten op pot • Caffé Corsini - Premium koffie blend • Taralli - Hartige 
krokante snacks • Polenta – Griesmeel van mais • Dit originele Italiaanse pakket wordt 
opgemaakt in een stevige presenteerschaal, verpakt met transparante folie en strik en 
geleverd in een prachtige geschenkdoos.

109•Il Gastronomico

€3075
excl. btw

€4925
excl. btw

€2775
excl. btw

€2595
excl. btw
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Versgeschenken

Schoon aan de haak weegt een KellyBronze® kalkoen tussen de 4 en 5 kilo. 
De kalkoen wordt gereed om te braden geleverd. Een tak verse tijm, een thermometer 
en de zogeheten giblets zijn mee verpakt. Wie het bereidingsadvies opvolgt, is in 
staat een heerlijk mals braadstuk op tafel te zetten, ook de meest onervaren kok. 
Wie eenmaal een echte kalkoen heeft gegeten (wat heet: belééfd), is voor altijd een 
liefhebber.

Vers leverbaar vanaf week 51.
De verzendkosten zijn € 15,00 excl. btw. per adres.

115•KellyBronze®

114• Tapa 
Spain

Een halve Serrano ham van ca. 
2,3 kg, zonder bot, 12 maanden 
gerijpt en vacuümverpakt.  
De ham wordt geleverd in • een 
fullcolour geschenkdoos met 
handgreep • Houten serveer/
snijplank en • Speciaal ham mes

Blauwe geschenkdoos • Vacuümverpakking gerookte paling 100 gram • Gegrilde, 
vacuümverpakte makreel 100 gram, extra spicy door de zwarte pepers • 
Ambachtelijk bereide gerookte zalm, getrancheerd en vacuümverpakt 100 gram • 
Vacuümverpakte forelfilet 100 gram • Fles witte wijn “Domaine Camparnaud 75 cl 

113•Catch of the Day

Indien de geschenken op huisadressen geleverd dienen te 
worden, zijn de verzendkosten €10,00 excl. btw per adres.
Bij aflevering vanaf 6 geschenken op één adres wordt er 
€ 50,00 excl. btw. per zending berekend.

wie eenmaal een echte 
KellyBronze® kalkoen 

heeft gegeten, is voor altijd 
een liefhebber!

€4225
excl. btw

€8550
excl. btw

€4995
excl. btw
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116 • Port Tasting Collection  
6 tubes in luxe geschenkdoos  
€ 17,30 excl. btw

117 • Thee Tasting Collection  
6 tubes in luxe geschenkdoos  
€ 16,95 excl. btw

120 • Whisky Tasting Collection  
6 tubes in luxe geschenkdoos  
€ 26,00 excl. btw

118 • Olijfolie Tasting Collection  
6 tubes in luxe geschenkdoos  
€ 23,50 excl. btw

119 • Gin Tasting Collection  
6 tubes in luxe geschenkdoos  
€ 21,45 excl. btw

121 • Cognac Tasting Collection  
6 tubes in luxe houten geschenkkist  
€ 47,50 excl. btw

Tasting Collection is verkrijgbaar in vele varianten en uitvoeringen: 

• Whisky • Cognac • Port • Gin • Vodka • Rum • Grappa • Likeur  
• Olijfolie • Balsamico • Kruiden & Specerijen • Thee • Jenever 

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Luxe geschenkdoos van 6 of 12 
tubes en luxe houten geschenkkist van 6, 12 of 24 tubes. 

 
Bestelling inpakken in luxe pakpapier en lint 

€ 1,95 excl. btw per product

Tasting Collection, prachtige proeverij collecties van bijzondere dranken 
en culinaire producten.  Ontdek uw favoriet en leer de verschillen te 

onderscheiden. Word een expert tijdens het genieten.
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122•Special Gift

Trendy Proeverijen

124•Wijn Proeverij

126•Thee Proeverij

128•VanDyck Botanical Tasting

123•Tony & Thee Proeverij

125• Special Spices 
Proeverij

127• Likeur & Bonbons 
Proeverij

129•VanDyck Perfect Serve

Luxe transparante staaf verpakking waarin •  
Loco Choco theemelange bestaande uit 
chocolate,cherry and rose leaves, glastube 
à 100 ml • 3 luxe bonbons

Mooie geschenkdoos met sfeervolle Vineyard 
Sleeve • Casarena Reservado, Argentijnse 
rode wijn Malbec, glastube à 100 ml • 
Mythic Vineyard, Argentijnse witte wijn 
Chardonnay-Viognier, glastube à 100 ml • 
Casarena Sinergy, Blend van Argentijnse 
rode druivensoorten,  
glastube à 100 ml

Mooie geschenkdoos met sfeervolle Tea 
Plantation Sleeve, inhoudende: • Black 
Nuts, melange van Lapsang Soushong 
thee-hazelnut-caramel, glastube à 
100 ml • Red Romance, melange van 
Rooibos thee-raspberry-rose leaves-
vanilla, glastube à 100 ml • Loco Choco, 
melange van zwarte  
thee-chocolate- 
cherry-rose leaves,  
glastube à 100 ml

Schitterende geschenkbox waarin 
4 blikjes Botanicals, zijnde:  
Cardamom 50 gr • Juniper Berries 
58 gr • Hibiscus Flower 10 gr • 
Rose Petals 20 gr • Een miniatuur 
VanDyck Vodka 50 ml • Een 
miniatuur VanDyck Red 50 ml • 
Een miniatuur VanDyck Gin 
50 ml • Een rvs Jigger om de juiste 
hoeveelheid te meten • Een rvs 
Stirrer • Een must-have voor  
de liefhebbers!

Luxe geschenkbox met sfeervolle Tea Plantation 
sleeve • Loco Choco theemelange bestaande uit 
chocolate,cherry and rose leaves, glastube à 100 ml • 
Tablet Tony Chocolonely, melk karamel/zeezout.

Mooie giftbox met fraaie Spices Sleeve, 
waarin 3 x 100 ml glastubes, bevattende: • 
Beef Bash kruidenmix voor vlees • Goût de la 
Provence kruidenmix voor gegrilld vlees en 
gevogelte, aubergines, cougettes, tomaten • 
Let’s Go Wild kruidenmix  
voor heerlijke wildgerechten

Luxe witte geschenkbox met magneet -
sluiting, inhoudende: • Magic Mocca 
likeur glastube à 50 ml • Comfy 
Coffee likeur glastube à 50 ml • Tricky 
Treacle-Stroopwafel likeur glastube 
à 50 ml • 2 rijen à 5 luxe bonbons. 
De box wordt voorzien van een 
beschermende krimpfolie.

Houten VanDyck geschenkkist met handgreep • Speciaal VanDyck Perfect Serve glas • 
VanDyck gin 70 cl • aan de fles een doosje waarin 3 botanicals voor in de cocktails • 
Een flesje Three Cents Pink Grapefruit Soda • Een flesje Three Cents Lemon Tonic •   
Een miniatuur VanDyck Vodka 50 ml • Een miniatuur VanDyck Red 50 ml

€990
excl. btw

€1505
excl. btw

€1865
excl. btw

€1815
excl. btw

€2890
excl. btw

€2250
excl. btw

€3795
excl. btw

€5995
excl. btw



34 W i j n g e s c h e n k e n

133•Rosso Veneto 

136•Fonvène

137•Sedosa

134•3 Passo Bio

138•Chablis

135•Le Robinet D’or

131•Cava Brut Portium

130•Nerea

132•Scavi & Ray Giftbox

Italiaanse rode wijn Rosso Veneto IGT 75 cl • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Franse rode wijn Fonvène Ardèche Rouge 75 cl • 
Franse witte wijn Fonvène Ardèche Blanc 75 cl • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Spaanse biologische rode wijn Sedosa Tempranillo/
Syrah 75 cl • Spaanse biologische witte wijn Sedosa 
Sauvignon Blanc/Verdejo/Viura 75 cl • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

Italiaanse biologische rode 
wijn 3 Passo Rosso 75 cl • 
Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Franse witte wijn Chablis Le Finage 75 cl • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Chileense rode wijn Le Robinet d’Or Merlot 75 cl • 
Zuid-Afrikaanse witte wijn Le Robinet d’Or Chardonnay 
75 cl • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Spaanse mousserende witte wijn Cava Brut Portium 
75 cl • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Spaanse rode wijn Nerea Tinto Tempranillo 75 cl • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Speciaal ontworpen luxe Giftbox • 
Twee sierlijke Champagne flûtes • 
Piccolo Prosecco Frizzante  
Scavi & Ray 20 cl.

Wyn
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€690
excl. btw €995

excl. btw

€1075
excl. btw

€1205
excl. btw

€1350
excl. btw

€1520
excl. btw

€1875
excl. btw

€2015
excl. btw

€965
excl. btw



35W i j n g e s c h e n k e n 

142•Beaurempart 

143•Giftbox Lirico 

145•Mâcon

144• Sjaal met Verhaal meets Wine

146•Aaldering Geschenkkist

140•Fishwives Club

139•Monte Velho Magnum

141• Hertog Jan goes Trendy

Franse rode wijn Beaurempart Grande Reserve Pays 
d’Oc Rouge 75 cl • Franse witte wijn Beaurempart 
Grande Reserve Gascogne Blanc 75 cl • Verpakt in 
een bijpassende bedrukte geschenkkist

Winemakers Decanter Box waarin: • Spaanse 
rode wijn Lirico Bobal/Cabernet Sauvignon 75 cl • 
Spaanse witte wijn Lirico Merseguera/Sauvignon 
Blanc 75 cl • Glazen decanteer karaf met stop • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Franse rode wijn Mâcon Vaucharmes Pierre André  
75 cl • Franse witte wijn Mâcon-Villages Vaucharmes 
Pierre André 75 cl • Verpakt in een geschenkkist

Sjaal met Verhaal omslagdoek in prachtig 
rode kleur. Deze prachtige sjaal uit Nepal 
is gemaakt van katoen en acryl. Doordat 
hij is geborsteld, lijkt het alsof hij is 
gemaakt van wol. In Nepal noemen ze 
dit Yakwol! Het is dus GEEN wol! Het 
uitgangspunt van sjaal met Verhaal is 
het creëren van werk voor vrouwen. 
Daarnaast steunen zij diverse 
projecten waaronder een  
kindertehuis en de bouw van 
een medische post. Verder 
in het pakket: • Biologische 
Spaanse rode wijn Juan Guarda 
Tempranillo 75 cl • Verpakt in 
bijpassende geschenkdoos

Zuid-Afrikaanse witte wijn Aaldering Chardonnay 75 cl • 
Zuid-Afrikaanse rode wijn Aaldering Pinotage 75 cl • 
Verpakt in een bijpassende geschenkkist

Zuid-Afrikaanse rode wijn The Fishwives Club 
Merlot 75 cl • Zuid-Afrikaanse witte wijn The 
Fishwives Club Sauvignon Blanc 75 cl • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos

Portugese rode wijn Monte Velho Tinto 1,5 l • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Sjaal met Verhaal dassjaal in 
diverse grijstinten. Deze prachtige 
sjaal uit Nepal is gemaakt van 
katoen en acryl. Doordat hij is 
geborsteld, lijkt het alsof hij is 
gemaakt van wol. In Nepal noemen 
ze dit Yakwol! Het is dus GEEN wol! 
Het uitgangspunt van sjaal met 
Verhaal is het creëren van werk 
voor vrouwen. Daarnaast steunen 
zij diverse projecten waaronder 
een kindertehuis en de bouw van 
een medische post. Verder in het 
pakket: • Hertog Jan Tripel kruik 
50 cl • Hertog Jan glas • Verpakt 
in bijpassende geschenkdoos
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€4045
excl. btw

€4570
excl. btw

€3590
excl. btw

€3080
excl. btw

€2795
excl. btw€2050

excl. btw

€2365
excl. btw

€2375
excl. btw



TIJDIG BESTELLEN:
Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw bestelling zo spoedig mogelijk.
Wij kunnen uw keuze dan direct vastleggen. Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt.

ZEKERE LEVERING:
Landelijke transporteurs verzorgen de uitlevering van de pakketten. Houdt u er rekening mee dat door weers-, 
verkeers- en andere omstandigheden onvoorziene vertraging kan ontstaan.
Laat daarom de pakketten altijd een ruime periode voor de dag van uitreiking afleveren. De laatste jaren worden 
veel kerstpakketten in de 1e week van december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
– Voor levering voor 1 december is de laatste besteldatum 13 november 2017
– Voor levering voor 15 december is de laatste besteldatum 24 november 2017
De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend retour is ontvangen.

EIGEN SAMENSTELLING:
Vanaf 60 pakketten leveren wij ook maatwerk pakketten die u zelf kunt samenstellen.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 13 november 2017.

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van ordergrootte, afleversituatie, bijzondere 
wensen e.d. in overleg vastgesteld.

TRANSPORT- EN AFLEVERSERVICE:
Door uw medewerking wordt tijdige bezorging verzekerd. 
Bereikbaarheid met grote vrachtwagens vraagt vaak om voorinformatie. 
Voor de chauffeur is het essentieel te weten hoe en waar geparkeerd/gelost kan worden.
De chauffeur mag alleen afleveren op het opgegeven adres.
Wijzigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf bespreekbaar.
Laat dus alle bijzonderheden inzake uw afleversituatie weten!
Kosten door afwijking van de gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast.

INDIVIDUELE VERZENDING AAN HUISADRESSEN:
U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen. Vaak gebeurt dit door de 
contractvervoerder in de regio naar uw keuze.
Indien gewenst kunnen wij hierin tegen servicekosten voor adressering en tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder 
zorgdragen.

PALLETHANDLING:
Aflevering vindt plaats op euroformaat pallets. Wij berekenen hiervoor geen statiegeld. 

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten en eventuele toeslagen als gevolg van 
overheidsbesluiten, milieukosten en anderszins.
Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/of vangstresultaten zijn 
voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.

BETALING:
Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste 
dag voor de dag van aflevering. Na ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze 
opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie te verwerken. 
Stagnatie in betaling en daardoor te late aflevering van uw opdrachten kan zo worden voorkomen.

LEVERINGSVOORWAARDEN:
Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties onze  
gebruikelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Goederen blijven  
ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever zijn betaald.

© Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltelijke overname hiervan is  
zonder schriftelijke toestemming verboden. Overtreding is strafbaar volgens Nederlands Recht.

Bij alle bedrijfsprocessen volgen wij de richtlijnen van een ISO 9001 based quality management system.

Kerst Chocolade

147•Choco Treat
Rond transparant geschenkdoosje gevuld met 
échte Belgische kerstchocolade in wit, melk 
en puur, 250 gr. • Verpakt per 18 st. in een 
verzenddoos

148•Choco Boom
Holfiguur kerstboom van echte 
Belgische melkchocolade, 
verpakt in transparante folie, 
ca 30 cm hoog, ca. 550 gr • 
Verpakt per stuk in een 
verzenddoos. Kan individueel 
verzonden worden.

149•Choco Gift
Glazen presenteerschaal op voet, dia ca. 20 cm, 
gevuld met echte Belgische kerstchocolade in 
wit, melk en puur 500 gr, verpakt in transparante 
folie • Verpakt per stuk in een verzenddoos. Kan 
individueel verzonden worden.

150•Choco Tree Long
Langwerpige glazen presenteerschaal 34 x 17 cm, 
gevuld met echte Belgische kerstchocolade in 
wit, melk en puur én een chocolade dennenboom, 
900 gr, verpakt in transparante folie • Verpakt 
per stuk in een verzenddoos. Kan individueel 
verzonden worden.

151• Choco Tree Square
Vierkante glazen presenteer schaal 
25 x 25 x 30 x cm, gevuld met echte 
Belgische kerstchocolade in wit, 
melk en puur én een staande 
chocolade kerstboom, 900 gr, 
verpakt in transparante 
folie • Verpakt per stuk in 
een verzenddoos. Kan door 
de breukgevoeligheid niet 
individueel verzonden  
worden maar uitsluitend via 
pallet vervoer.

€565
excl. btw

€2350
excl. btw

€1950
excl. btw

€1495
excl. btw

€2875
excl. btw


