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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 
afl everen. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de 1e week van 
december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 31 november is de laatste besteldatum 12 november 2018
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2018
Bestellingen welke later worden geplaatst dan bovengenoemde data, worden 
onder voorbehoud van beschikbare voorraden in behandeling genomen. 
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 12 november 2018 .

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van 
ordergrootte, afl eversituatie, 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 afl everen op het opgegeven adres. Wijzigingen in het afl everadres, 
afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf bespreekbaar. Laat dus alle 
bijzonderheden inzake uw afl eversituatie 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 afl evering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.

PALLETHANDLING:
Afl evering 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 afl evering. 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 fi nanciële administratie 
te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late afl evering 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.



KERSTMIS 
2018, 

hét moment 
voor een blijk 

van waardering!

127•Hertog Jan’s 
GoodLife

129•Ciù Ciù 130•KYWIE 
Montgolfi er 

128• Eén Meter 
Wijn!

Hertog Jan Dubbel is een 
traditioneel donker bier van hoge 
gisting. Bewonder de schuimkraag 
en de fraaie roodbruine kleur. Ruik 
het volle zachte aroma. Proef het 
rijke, moutige karakter. Geniet van 
de lichtzoete afdronk.

Deze kruik in combinatie met het 
exclusieve GoodLife schort maakt 
dit een stoer geschenk.
 
•  Een exclusief GoodLife 

kookschort 
•  Kruik Hertog Jan Dubbel, 50 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

De Ciù Ciù Bacchus is een volledig 
biologische en vegetarische 
Italiaanse wijn uit de Marken. Jong, 
fris, stevig en zacht. 

De KYWIE manchet is dé trendy en 
luxe bodemloze wijnkoeler gemaakt 
van 100% natuurlijk materiaal, namelijk 
van de vacht van de Texelaar, het 

Drie heerlijke wijnen, waarvan twee stille 
en een mousserende wijn, verpakt in een 
unieke, houten meterkist. Een frisdroge 

Mooie fruitexpressie, met tonen 
van bosvruchten, wat kruidigheid 
en een goede body. Serveer 
deze Bio kanjer in de prachtige, 
professionele, handgemaakte 
glazen karaf.
 

Texelse schaap. Bijzonder goed 
isolerend en van hoogwaardige 
kwaliteit. Handgemaakt in 
Nederland. 
•  Franse witte wijn Montgolfi er 

Sauvignon Blanc, 75 cl 
•  KYWIE manchet koeler, 

bodemloze wijnkoeler, 
100% natuurlijk en 
handgemaakt in Nederland. 
Het materiaal is de vacht 
van het Texelse schaap 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos met venster

Spaanse Lirico Blanco en een soepele rode Lirico Tinto wijn, samen 
met een Spaanse Jaume Serra brut, een feestelijke mousserende 
witte wijn. Prachtig om te geven en nog mooier om te krijgen!
 
• Spaanse rode wijn Lirico Tinto, 75 cl 
• Spaanse witte wijn Lirico Blanco, 75 cl 
•  Spaanse mousserende witte 

wijn Jaume Serra Brut, 75 cl
 
•  Verpakt in een speciale 
meterkist

•  Italiaanse rode wijn Ciù Ciù 
Bacchus Rosso BIO-Vega, 
75 cl 

•  Royal Leerdam Homme 
glazen decanteer karaf, 
1,5 ltr 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Kerstmis is bij uitstek dé tijd van het jaar om uw 
medewerkers en relaties te bedanken voor hun inzet 
en loyaliteit welke u het afgelopen jaar van hen hebt 
mogen ervaren.

Het kerstpakket is daartoe een uitgelezen keuze want uit recent onderzoek is gebleken 
dat het krijgen van een kerstpakket steeds vaker het meest gewaardeerd wordt door de 
ontvangers. Natuurlijk zijn hierin diverse keuzemogelijkheden:

Indien u kiest voor “Traditioneel”
Met de exclusieve nieuwe collectie 2018 bieden wij verrassende voorstellen waarmee 
u relaties en personeel zult verblijden. Dit jaar heeft u de keuze uit 99 verschillende 
traditionele geschenkpakketten variërend in prijs van m  9,95 tot m  95,00. 
Noviteiten en Trends bepalen mede de samenstelling van deze fraaie pakketten. 
Zoals het Speciaal Bier, Interieurcadeaus, Food Truck, Wellness, MVO, BBQ, 
Botanical/Urban Jungle, Outdoor, Leisure, Elektrische Apparaten, maar ook 
pakketten voor Hem en voor Haar. Ook de goedgevulde Familiepakketten zijn 
niet vergeten.

Indien u kiest voor “Authentiek Italiaans” 
Van één van de beste food-producenten in Italië hebben wij voor u unieke pakketten 
uitgekozen. Deze pakketten bestaan uit Authentieke Italiaanse Producten, zo beleeft 
u de Italiaanse zon in de winter! Alle pakketten zijn verpakt in een zeer fraaie opmaak.

Indien u kiest voor “Vers” 
De lekkerste kalkoen van Europa - de enige echte KellyBronze - of een chique 
Vispakket in een fraaie cadeaudoos, de keuze is aan u. De bekende Spaanse 
Serranoham, 12 maanden gerijpt en in diverse uitvoeringen beschikbaar, vindt 
u terug op onze website.

Indien u kiest voor “Wijngeschenken” 
Of het nu een overheerlijke volle Chardonnay, een droge, fruitige Verdejo/Sauvignon 
Blanco of een mooie ronde Merlot betreft, wij hebben vast en zeker uw keuze in huis. 
Ook aan de Biologische wijn is gedacht.

Indien u kiest voor “Volume Toppers” 
Ook dit jaar weer Extra Grote Familie Pakketten tegen scherpe prijzen. 
De pakketten worden in een aparte folder uitgebracht. Indien u daar belangstelling 
voor heeft, vraag hem bij ons aan!

Indien u kiest voor “Anders dan Anders”
Wilt u uw eigen ideeën uitgevoerd zien in een kerstpakket, dan hebben wij de 
mogelijkheid Custom Made voor u aan het werk te gaan. Al vanaf 60 stuks gelijke 
pakketten kunnen wij een “special” samenstellen. Laat ons uw wensen weten en 
u krijgt van ons een voorstel op maat.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om middels de speciale website “Geschenk 
voor Mij” uw medewerkers en/of relaties zelf een keuze te laten maken uit een 
kerstpakkettenassortiment welke wij in overleg met u zullen samenstellen. 
Informeer bij ons  naar de mogelijkheden hiervoor. 

Wij wensen u weer veel succes toe bij het maken van uw keuze.
Uw compleetste Kerstpakkettenspecialist

€2095
excl. btw

€3995
excl. btw

€3350
excl. btw

€2850
excl. btwVoorwoord

http://gaan.al/
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Hoe werkt het?
Geschenkvoormij.nl is uitsluitend met een inlogcode te 
benaderen. Deze inlogcode wordt op aanvraag gegenereerd in 
een Excel lijst (één 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 mogelijk-
heid om alles in alle rust door te nemen. 

Mocht u, ondanks onze schitterende, uitgebreide 
voorselectie, er toch voor kiezen om zelf een 

Custom Made

Geschenk voor mij.nl
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 2  25,00 per pakket/geschenk, exclusief 
transportkosten, kunt u gebruikmaken van 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

U kunt fi ctieve 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, samen voegen 
in een persoonlijke brief en verzenden naar huisadressen enz.

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 artikel-aanbod. 
Tot uiterlijk 12 november 2018 kunnen deze specials besteld 
worden.

Ook beschikbaar 
in een 

Engelstalige versie

Kerstgeschenk 
samen te willen 
stellen, dan kan 
dat natuurlijk.

http://geschenkvoormij.nl/
http://geschenkvoormij.nl/
http://mij.nl/
http://www.geschenkvoormij.nl/
http://geschenkvoormij.nl/
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• Pathé-thuis voucher • Blikje Pepsi Cola 
• Jimmy’s zoute popcorn • Doritos Bits 
sweet paprika • M&M’s Crispy • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

2•Film Cadeau

1•Kerst Tas

• Papieren kerstgeschenktas in 2 assorti prints 
• Twee fl esjes Coca Cola Zero • Chips met 
zeezout • Doritos Bits Twisties honey bbq 
• Knapperige caramel sticks • Kerst mallows 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

Een smakelijke verrassing 
voor een klein budget!

€1095
excl. btw

€995
excl. btw
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4•Thee Voor Mij

• Cedarwick geurkaars wit Ø 8,8 x 5 cm 
• Beker in 6 assorti print • Fairtrade thee 
• Chocolade boomhangers • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

3•Kleintje Wijn

• Groene glazen theelichthouder, Ø 7 x 8 cm 
• Organza zakje met acht theelichten • Spaanse 
rode wijn Solms Delta Shiraz, 25 cl • Noble cheese 
biscuits • Knapperige caramel sticks • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

Een lief kerstpakket 
voor jou alleen!

€1195
excl. btw

€1095
excl. btw
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6•Treets Voor Haar

• Treets Relaxing Chakra's mini Foaming 
Shower Gel 75 ml • Treets Relaxing Chakra's 
mini Body Cream 50 ml • Pink puffspons 
• Cacao truffels met champagnesmaak 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

5•Treets Voor Hem

• Treets Revitalising Ceremonies mini Foaming 
Shower Gel 75 ml • Treets Revitalising 
Ceremonies mini Hair & Body Wash 50 ml 
• Zwarte puffspons • Cacao truffels 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Hernieuwde energie 
voor huid en haar!

€1150
excl. btw

€1150
excl. btw
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• Espressoglas • Boekje Cold Drip Coffee 
• Flacon Cold Drip Coffee, Colombiaanse 
Huila • Meringues • Knapperige caramel 
sticks • Boterbiscuits orange • Cachet 
extra dark chocolade 70% • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

8•Batavia Koffi e

7•Pasta Geschenk

• Metalen houder met olijfprint • Spaghetti 
lepel RVS • Paarse ovenhandschoen 
• Spaghetti • Pastasaus met olijven • De 
opgemaakte houder wordt verpakt in folie 
• Geleverd in een feestelijke geschenkdoos

Serveer het extract goed koud, 
het liefst met wat ijs. 

Een mega boost!

Decoratief met 
een fl es olijfolie en pollepels!

€1495
excl. btw

€1295
excl. btw
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10•Biertje?

• Twee glazen bierpullen • Twee fl esjes Alfa 
pils • Netje Gouda kaasstukjes • Kaasdip 
Canisius Alfa Strong • Verpakt in een leuke 
biergeschenkdoos

9•Hartige Bubbels

• Serveerplateau van mangohout • Twee transparante 
glazen theelichthouders Ø 5,2 x 3,4 cm • Organza 
zakje met acht theelichten • Mousserende witte wijn 
Scavi & Ray Prosecco Frizzante, 20 cl • Crackers 
sesam & zeezout • Gezouten pretzels • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

€1850
excl. btw

€1695
excl. btw
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• Stapelbare kunststof voorraad pot 
Ø 10 x 22,5 cm • Mineraalwater 
met frambozensmaak • Chips met 
zeezout • Jos Poell curly crackers 
• Schelpjes pasta • Tomatenblokjes 
• Fairtrade thee • Cacao truffels • Lange 
vingers • Harlekijntjes zachte zoete 
drop • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

• Happy Socks “Faded Diamond” maat 41-46 • La 
Chouffé N’Ice bier • Lay's Stax paprika • Lu Tuc 
original • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

12•Op Voorraad

11•Happy Socks

Happy Socks: 
kleurrijk, kwaliteit, creatief design!

€1995
excl. btw

€1850
excl. btw
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• Zwarte kunststof sorteerkoffer 
38,5 x 28 x 6,5 cm • Twee fl esjes 
Brand bier IPA • Netje Vergeer mini 
Gouda kaasjes • Grove mosterd 
• Bifi  worst • Verduijn’s wafeltjes 
met honing en mosterd • Gezouten 
pinda’s • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

• Houten wand fl esopener 10 x 0,8 x 32 cm 
• Twee fl esjes Duvel speciaal bier • Tortilla 
chips nacho cheese • Salsadip • Long chips 
hot chili • Kaasbollen • Tapas hartige worstjes 
• Heinz mosterd • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

14•Gesorteerd

13•Duvels Lekker

Plaats voor 
een kreet!€2295

excl. btw

€2295
excl. btw
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• Treets Revitalising Ceremonies Giftset 
bestaande uit: Body Lotion Wild Thyme & 
Cranberry 50 ml, Hair & Body Douchegel 
Eucalyptus & Cranberry Oil 50 ml en Body Salt 
Scrub Volcanic Minerals & Eucalyptus 125 gr 
• Zwarte puffspons • Hamamdoek in de kleur 
zwart/blauw/wit • Verpakt in een sfeervolle 
kerstgeschenkdoos

• Treets Energising Secrets Giftset 
bestaande uit: Shower gel Passion 
Fruit & Buriti Oil 50 ml, Body Sugar 
Scrub Tamanu & Sacha Inchi Oil 
125 gr en Body Cream Buriti & Sacha 
Inchi Oil 50 ml • Aqua puffspons 
• Hamamdoek in de kleur wit/blauw/
turkoois • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

16•Hamam Treets

15•Hamam Treets
Voor Haar

Een heerlijk verwenpakket!

Een heerlijk verwenpakket!

€2500
excl. btw

€2500
excl. btw

Voor Hem
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• Twee Grand Cru cocktailglazen à 38 cl • Feestelijke cocktailprikkers met papieren vruchten 
• Mocktail alcoholvrije Pinã Colada, 75 cl • Lay's Sensations Thai sweet chilli • Serrano ham 
• Soepstengels • Borrelnoten zout en peper • Kaaspuntjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

17•Tropische Verrassing

Party Time!

€2500
excl. btw
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• Fitness tracker • Groene katoenen handdoek 50 x 100 cm • Aqua twist mineraalwater 
met muntsmaak • Snack-a-Jack crispy sour cream and chives • Matze crackers bio • Milner 
Slankie smeerkaas met tuinkruiden • Twee repen Hero B’tween hazelnoot • Verpakt in 
transparante toefverpakking • Geleverd in een luxe zwarte verzenddoos

18•Sportief

transparante toefverpakking • Geleverd in een luxe zwarte verzenddoos

€2500
excl. btw
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• Oranje aardewerk 2-vaks serveerschaaltje • Cocktailprikkers • Spaanse rode wijn 
Añoranza Cabernet Shiraz, 75 cl • Serrano ham • Soepstengels • Pane rustico • Kaaspuntjes 
• Groene olijven zonder pit • Patatas Fritas • Geroosterde maïs • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

19•Tapas

Buen Aperitivo!

€2650
excl. btw
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• Goudkleurige mand 30 x 21 x 14 cm • Servetten “starlets gold” • Zuid-Afrikaanse rode 
wijn Kaaps Geskenk, 75 cl • Pinda’s gezouten • Salt en pepper biscuits • Roombrie 50+ 
• Bosvruchten thee • Cake rol tiramisu • Noble crispy chocolade • Smulreep kruidkoek 
• Knapperige caramel sticks • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

20•Klein Goud

€2650
excl. btw
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• Langwerpige Vintage tray 
39 x 16 cm • Theelichthouder 7,5 cm 
• Voile zakje met 10 waxinelichtjes 
• Spaanse mousserende wijn 
Tor dell'Elmo Brut, 75 cl • Noble 
crispy chocolade • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

• Witte rieten ovale mand met handgrepen 
• Reisset bestaande uit: shampoo, shower 
gel en bodylotion • Puffspons • Denim 
kleur katoenen handdoek 50 x 100 cm 
• Transparante glazen windlicht houder 
met kaars • JP Chenet Ice Sparkling, 20 cl 
• Noble luxe gevulde chocolade cups • 
Verpakt in transparante toefverpakking 
met lint • Geleverd in een bijpassende 
geschenkdoos

22•Luxe Tray

21•Bad & Bubbles

€2795
excl. btw

€2795
excl. btw
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• Houten Bierkrat 6-vaks, 24 x 17 x 9 cm • Brand Blond pils • Brand IPA pils • Pringles 
paprika • Hartige sticks in 4 smaken • Parmesan Bites • Pinda’s Honing zoet/zout • Twee Bifi  
worstjes • Zoete popcorn • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

23•Stoere Krat

Stoer en Hartig!

€2795
excl. btw
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• Stapelbare kunststof voorraad pot Ø 10 x h 22,5 cm • Stapelbare kunststof voorraad pot 
Ø 10 x 17,5 cm • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl • Twee fl esjes mineraal-
water met frambozensmaak • Chips met zeezout • Jos Poell curly crackers • Schelpjes pasta 
• Tomatenblokjes • Fairtrade thee • Cacao truffels • Lange vingers • Harlekijntjes zachte 
zoete drop • Sneeuwvlok mallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

24•Wie Wat Bewaard...

...die heeft wat!

€2950
excl. btw
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• Aardewerk Serveerschaal 24 x 34 cm • Twee ronde aardewerk bakjes • Californische 
rode wijn Eagle Creek Ruby Cabernet 75 cl • Twee fl esjes Palm Royale bier • Toast • Chips 
met zeezout • Kaaspuntjes • Groentespread • Tapas worstjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

25•De Juiste Koers

€2950
excl. btw
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• 3-Vaks aardewerk serveerschaaltje • Kopke Ruby Port, 37,5 cl • Hartige sticks in 4 smaken 
• Dipstokjes • Aïoli • Gezouten pinda's • Groene olijven • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

26•Porto

Proef de zon!

€2950
excl. btw
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• Suède BBQ handschoen 36 x 19 cm • Twee fl esjes Heerlijk, biologisch pils van Brouwerij 
de Leckere • Appelsap • Delizioso patatas fritas naturel • Pelpinda’s • Twee grill/beefburgers 
• BBQ saus • Stroopwafels • Marshmallows met BBQ stokjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

27•BBQ-Chef

€2975
excl. btw



2020

• Boom Blik 13,2 ltr • Servetten “wooden tree” • Twee fl esjes Swinckels bier • Bakvorm 
incl. broodmix voor het bakken van Bierbrood • Kruidenbotermix • Gezouten pretzels 
• Smoked chips • Chilipinda's • Goudse Kaas extra Belegen • Wordt voorzien van 
krimpfolie

28•Boom Blik

€2995
excl. btw
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• Twee Mason Jars/windlichten 3 assorti 10 x 8 x 13 cm • 10 witte theelichten • Sinaasappelsap 
• Chips met zeezout • Thee selectie • Beschuit • Aardbeienjam • Ragout • Ragout bakjes 
• Cacao truffels orange taste • Speculaas • Lonka fudge • Venco drop Tikkels • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos 

29•Warme Kerst

€2995
excl. btw



2222

• Krijtbord op houten standaard 10 x 15 cm • Schoolkrijtjes • Twee ovenschaaltjes met 
deksel 225 ml 3 assorti kleur • Schaaltje Ø 9 cm grijs mosaic • Schaaltje Ø 9 cm grijs 
swirl • Servetten “fresh bread” • Tomatensoep • Soep croutons • Bakvorm incl. mix voor 
het bakken van een Mediterraans brood • Toscaans zout • Bruschetta kruiden • GoodLife 
olijfolie • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

30•Soep Van De Dag

€3095
excl. btw



2323

• Houten Oldlook kistje met touw handgrepen 43 x 29,5 x 10,5 cm • 4-Delige boomschijf 
onderzetter set • Servetten “you pick” • Twee Schulp sap glazen • Twee fl esjes Schulp 
bio appelsap • Chips met zeezout • Bio pompoensoep • Brosse broodjes • Carrot cake 
• Bakkerskoek met kandij • Opgemaakt in het kistje en verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

31•Lekkers 
Van Het Land €3295

excl. btw



2424

• Dynabass stereo koptelefoon 2 assorti kleuren • Mocktail alcoholvrije Mojito, 75 cl 
• Chips • Crackers • Smeerkaas • Cocktailworstjes • Sterretjeskoek • Cake rol 
• Ontbijtkoek • Cacao truffels • Knapperige caramel sticks • Dropstaven • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

32•Stereo Fun

Super koptelefoon 
in zilver en 
brons kleur

€3450
excl. btw



2525

• Rond koperkleurig bord Ø 40 x 3cm • Decolight bells 10 leds • Franse rode wijn 
Fonvène Rouge Ardèche, 75 cl • Tortilla chips • Salty biscuits • Tapenade • Parmesan Bites 
• Thee selectie • Praliné bonbons • Chocolade vanille koekjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

33•Koper Licht

€3595
excl. btw



2626

• Houten krijtbord zwart met koe • Schoolkrijt • Cedarwick geurkaars Ø 8,8 x 5 cm 
• Zuid-Afrikaanse rode wijn Sandpieck, 75 cl • Hartige sticks 4 smaken • Aardappelchips 
naturel • Hartige curly crackers • Party rondjes • Smeerkaas • Cakemix • Snowmallows 
• Caramel toffees • Krakelingen • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

34•Memo Bord

€3675
excl. btw



2727

• Stanley gereedschapskoffer 16" • Stanley schroevendraaier set • Twee fl esjes Jupiler pils 
• Gezouten popcorn • Pringles Original • Bruschetta toastjes tomaat/mozzarella • Sweet 
chili pinda's • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

35•Voor Elke Klus

Stanley: Sinds 1843 leverancier 
van onvermoeibaar, innovatief, 

krachtig gereedschap 

€3750
excl. btw



2828

• Twee metalen frietstandaards incl. 5 frietzakjes • Bamboe vorken • Twee fl esjes St. Louis 
Gueuze bier • Kaasbollen • Bakvorm en mix voor het bakken van een bierbrood • Aïoli 
• Kroepoek pittig gekruid • Mix voor satésaus • Pinda’s gezouten • Goudse kaas extra 
belegen • Kaas/mosterd dip met Blond bier • Tapas worstjes • Zoete popcorn • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos

36•Festival Food

€3750
excl. btw



2929

• Mini Decolight 10 led bottles • Sparkling druivensap • Salty biscuits • Pane rustico 
• Kaaspuntjes • Delizioso Patatas fritas • Nootjes • Gezouten popcorn • Pannenkoekenmix 
• Fruitbeleg • Zoete winterkruiden • Bosvruchten thee • Kerst fruitkoek • Choco Rendier 
neuzen • Suikerkransen • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

37•Xmas Mini Lights

Trendy 
mini lights

€3750
excl. btw



3030

• Glazen windlicht Ø 23 x 35 cm • Kortingsbon Herman t.w.v. 20% op Herman artikelen 
op Blokker.nl • Twee fl esjes bio pils van Brouwerij de Leckere • Kaars Ø 7 x 7,5 cm 
• Tagliatelle pasta • Pesto met basilicum • Focaccia crackers • Oven kaaszoutjes • Knapperig 
geroosterde broodjes • Serranoham • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

38•Vol Passie

Vaas, Vissenkom, 
Windlicht? 
Alles kan!

€3750
excl. btw

http://blokker.nl/


3131

• Bestron Snackmaker 3-in-1 • Elzenhouten ontbijtplankje 22 x 12 cm • Cocktailprikkers 
• Twee fl esjes Coca Cola • Twee vacuüm verpakte hamburgers • Mini hamburgerbroodjes 
• Tortilla chips • Salsadip • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

39•Hamburgers & Meer

Compacte snackmaker! 
Voor grillen, tosti's en lekkere 

wafels.

€3750
excl. btw



3232

• Twee glazen Mason Jars met rietjes • Passoa Caiprinha 12,5%, 70 cl • Kaasbollen • Bakvorm 
incl. mix voor Mediterraans borrelbrood • Tapenade pomodori secchi • Borrelnoten zout 
en peper • Doritos Sweet chilli pepper • Cheddar dipkaas • Knapperige bread sticks 
• Cocktail kaaskoekjes • Petfl es Arizona Watermelon fruitwater • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

40•Cocktail Party

€3750
excl. btw



3333

• Fitness tracker • Original Dopper zeegroen • Groene katoenen handoek 50 x 100 cm 
• Aqua twist mineraalwater met muntsmaak • Sunbreaks sea salt • Matze bio crackers 
• Milner Slankie smeerkaas met tuinkruiden • Twee repen Hero B’tween hazelnoot 
• Verpakt in transparante toefverpakking • Geleverd in een luxe zwarte geschenkdoosdoos 

41•Top Fit

€3795
excl. btw



3434

• Spaghettiblik 3 assorti dessins • Spaghettilepel rvs 28 cm • Spaanse rode wijn Neuvo 
Alegria, 75 cl • Twee fl esjes Coca Cola • Crisps peppermix • Bruschetta tomaat en 
mozzarella • Duo afbak baguettes • Zwarte bessen jam • Ontbijtkoekreep • Tomatensoep 
basilicum • Soepstengels • Spaghetti • Italiaanse pastasaus • Twee zakjes Grozette formaggio 
da pasta • Zwarte olijven zonder pit • Bosvruchten thee • Wafels met hazelnoot • Tablet 
pure chocolade • Harlekijntjes zachte zoete drop • Kaneel popcorn • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

42•Blik Op Familie

€3795
excl. btw



3535

• 4-Delige bierglazen set • Tapasplank 50 x 14 x 1,5 cm • Daura Damm, Spaans glutenvrij 
pilsner 33, cl • Estaminet Belgisch premium pils, 25 cl • Rodenbach Vlaams rood-bruin 
speciaal bier, 25 cl • Duvel Belgisch speciaal bier, 33 cl • Chips met zeezout • Nootjes 
• Grissinistickjes • Aïoli • Hartige biscuits • Olijfolie GoodLife • Bruschetta kruiden • Goudse 
Kaas extra Belegen • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

43•Bierproeverij 4.0

Staat alles klaar? 
Proeven dan maar!

€3795
excl. btw



3636

• Stapelbare kunststof voorraad pot Ø 10 x 22,5 cm • Stapelbare kunststof voorraad pot 
Ø 10 x 17,5 cm • Stapelbare kunststof voorraad pot Ø 10 x 13 cm • Stock speelkaarten 
• Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre, 75 cl • Twee fl esjes Aqua twist mineraalwater framboos 
• Real Crisp zeezout • Curly Crackers • Dipstokjes • Bruschetta kruiden • Macaroni schelpjes 
• Gehakte tomaten • Fairtrade thee • Lange vingers • Cacao Truffels • Koekjes • Snowmallows 
• Harlekijntjes zachte zoete drop • Kaneel popcorn • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

44•Goed Bewaard

Fijn Familiepakket!

€3850
excl. btw



3737

• Groen plaid 130 x  180 cm • 3-Delige glazen set met jungle print • Fruitwater • Toast mix 
• Aardappelchips • Aïoli • Gezouten popcorn • Crackers sesam en zeezout • Hot & Cold brew 
tea • Appeltaartmix • Melkchocolade met munt • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

45•Urban Jungle

Trendy pakket voor 
zowel jong als oud!

€3850
excl. btw



3838

• Twee glazen theelichthouders 3 assorti 10 x 8 x 13 cm • 10 witte theelichten • Spaanse 
rode wijn Añoranza Cabernet Shiraz, 75 cl • Sinaasappelsap • Chips met zeezout • Grissini 
pomodori & oregano • Pesto rosso • Thee selectie • Beschuit • Aardbeienjam • Ragout 
• Ragout bakjes • Cacao truffels orange taste • Speculaas • Lonka fudge • Venco drop 
Tikkels • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

46•Mooi in 
Oranje & Zwart

Voor iedereen 
iets lekkers!

€3950
excl. btw



3939

• Witte rieten hengselmand • Twee cactusvormige Mason Jar drinkglazen met rietjes 2 assorti 
• Appelsientje Goudappel • Hartige sticks 4 smaken • Smoked chips • Goudse kaasbiscuits 
met bieslook • Bakvorm incl. Toscaanse broodmix • Bruschetta gegrilde paprika • Fairtrade 
thee • Chocolade tabletjes • Stroopwafels • Oud Hollandse snoepmix • Ingepakt in de mand 
en geleverd in een bijpassende geschenkdoos

47•Voor Onderweg

€3950
excl. btw



4040

• Unieke 200 Spellendoos • Servetten • Schulp appel/perensap • Lay's chips paprika • Cake rol 
• Gezouten brezels • Pelpinda’s • Hartige kaasbollen • Bolletje Echte beschuit • Bosvruchten 
jam • Mix voor pannenkoeken • Van Gilse Poedersuiker • Toefverpakking koekjes • Schogetten 
melk chocolade pastilles • Haribo starmix • Snowmallows • Zuurstok • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

48•Speelplezier

Voor feestdagen 
vol speelplezier!

€3950
excl. btw



4141

• Bord teakhout ca. Ø 35 cm • Aardewerk schaaltje Ø 9 cm • Italiaanse witte wijn Brigantello 
Grillo, 75 cl • Afbakbrood wit en meergranen • Cadeauset olie en azijn • Focaccia crackers 
• Crème de brie • Napolina groene pesto • Jamón Serrano • Hartige wafeltjes met zwarte 
peper • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

49•Mediterraans 
Genieten €3950

excl. btw



4242

• Royaal windlicht met touw geknoopt en glazen inzet 36 x 22 x 22 cm • Witte kaars 
Ø 7 x 7,5 cm • Nautische servetten • Franse rode wijn Ribeton Merlot Tannat, 75 cl 
• Aardappelchips • Scheepsbeschuit • Kaaspuntjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

50•Helder Licht

Prachtig windlicht, 
past in elk interieur!

€3950
excl. btw



4343

• Legergroene STRG opbergzak Ø 33 x 37 cm • Aluminium sportfl es 750 ml 3 assorti kleur 
• Kompas met karabijnhaak • Militaire kwaliteit zaklamp • Houten fi restarter • Twee fl esjes 
mineraalwater Black Mountain • Hartige sticks 4 smaken • Salty biscuits • Soepstengels 
• Goulashsoep • Chocolademelk sachets • Muesli-to-go repen • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

51•Stoere Storage

Voor een winterse 
outdoor beleving!

€3950
excl. btw



4444

• Goudkleurige draadmand 30 x 21 x 14 cm • Servetten “starlets gold” • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Kaaps Geskenk, 75 cl • Delizioso Ice Tea Green • Pinda’s gezouten • Party 
Rondjes • Kaas biscuits • Salt en pepper biscuits • Roombrie 50+ • Bosvruchten thee 
• Meergranen crackers • Paté d'Ardenne • Cake rol tiramisu • Biscuits Mini Sandwich Vanille 
• Noble crispy chocolade • Smulreep kruidkoek • Knapperige caramel sticks • Meringues 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

52•Goud in de Mand

Lijkt wel goud 
wat er blinkt!

€3950
excl. btw



4545

• Fairtrade cotton balls forest green 10 balls • Papieren zak met zaden voor tomaat en 
basilicum “Jij maakt het Verschil” • Leev oerchips zeezout • Leev bio crackers spelt en lijnzaad 
• Vier cupjes Fairtrade Original aardbeienspread • Granoro Fusili bio • Granoro gezeefde 
tomaten • Leev groene thee met munt en framboos • Vier Fairtrade Orginal rietsuikersticks 
• Tony's melk-hazelnoot chocoladereep • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

53•Goed Gedaan!

€3950
excl. btw



4646

• Houten tray met 4 glazen windlichthouders incl. kaarsen • Chips • Hartige sticks 4 smaken 
• Pelpinda’s • Kaaswafels • Bakvorm incl. broodmix • Borrelkaas dip • Thee selectie 
• Chocodrank • Slagroom • Marmer cakejes • Tiramisu chocolade • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

54•Warme Winter

Tijd voor en 
mét elkaar!

€4095
excl. btw



4747

• Rode stoffen kerst opbergzak met koord • Stoffen kerstmuts • Servetten “Rudolph” 
• Kaasbollen • Party Rondjes • Smeerkaas “winter” • Feest pastei • Moestuintjes ragout 
• Chocodrank • Pickwick Wintergloed thee • Feestelijk gedecoreerde Chocolade fl ikken 
• Bakvorm incl. mix voor het maken van een kerstvruchtenstol • Kerstballetjes chocolade 
mix • Bolletje Chocoklokjes koek • Schuttelaar Kerstschuimkransjes • Kerst mallows 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

55•Kerst in het Pakket

€4095
excl. btw



4848

• Big Shopper Botanical Palm 50 x 35 x 30 cm • Zaadjes voor het kweken van kruiden, 
5 assorti • Spaanse witte wijn Marques de la Carrasca Verdejo/Sauvignon Blanc, 75 cl 
• Aardappelchips • Parmesan bites • Tagliatelle pasta • Pastasaus tomaat • Theeselectie 
• Chocolade tabletjes • Appel-kaneel koekjes • Cake rol • Dropstok • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

56•Botanic 

Hip en Trendy!

€4150
excl. btw



4949

• Opvouwbaar windlicht van metaaldraad Ø 23 x 30 cm • Kaars Ø 7 x 7,5 cm • Zuid-
Afrikaanse rode wijn Sterredal, 75 cl • Aardappelchips naturel • Hartige sticks in 4 smaken 
• Bakvorm incl. broodmix • Quadrotti Italiaanse toast • Tapenade van groene olijven • Thee 
• Kerst melkchocolade pastilles • Chocolate chip koekjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

57•Sfeervol

€4150
excl. btw



5050

• Elzen houten GoodLife serveerplank met bast 47-56 cm • Schaaltje rond 12 x 12 cm 
• Spaanse Cava Bonaval brut, 75 cl • Wijngaard kaas zontomaat bieslook • Pan tostado 
• Kaaspuntjes • Pesto Genovese • Grissini sticks • Serrano ham • Groene olijven • Hartige 
sticks in 4 smaken • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

58•Hapjes op de Plank

€4150
excl. btw



5151

• Bestron auto handstofzuiger • Twee fl esjes Amstel pilsener • Crisps peppermix • Afbak duo 
baguettes • Zwarte bessen jam • Tomatensoep met basilicum • Soepstengels • Gallo Spaghetti 
• Italiaanse pastasaus • Twee zakjes Grozette Formaggio da pasta • Bosvruchten thee 
• Hazelnootwafels • Tablet pure chocolade • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

59•Schoon Onderweg

Voor een schone auto 
in een handomdraai!

€4250
excl. btw



5252

• Koeltas met Zig Zag print 43 x 26 x18 cm • Franse rode wijn ABC Création, 75 cl 
• Gezouten chips • Flatbread • Smeerkaas • Pikante notenmix • Kaaswafeltjes • Fairtrade 
thee • Chocolade boomhangers • Belgische koek met chocolade • Knapperige caramel 
sticks • Dropmallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

60•Koel in Zilver

€4250
excl. btw



5353

• Koeltas Coca Cola 14,9 ltr • Set vrolijk gekleurde Rietjes • Pathé-thuis fi lmvoucher 
• Twee fl esjes Coca Cola • Tortilla chips nacho cheese • Doritos dips hot salsa • Jimmy's 
tabasco sweet chili popcorn • Hartige sticks 4 smaken • Salt en pepper biscuits • Skittles 
fruitsnoepjes • Twee zakjes Maltesers • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

61•Koele Cola

€4250
excl. btw



5454

• Kunststof opberg box, 24 ltr met deksel • Glühwein, 75 cl • Appelsap • Delizioso 
Patatas fritas naturel • Borrelnoten • Kaasbollen • Afbak Kaiserbroodjes • Fruitbeleg 
• Pannenkoekenmix • Tomatensoep • Soepstengels • Bakvorm incl. appeltaartmix 
• Melkchocolade • Stroopwafels • Dropmallows • Deze goed gevulde opberg box wordt 
voorzien van een beschermende krimpfolie

62•Volle Bak

€4250
excl. btw



5555

• Exclusief GoodLife schort • Twee fl esjes Grimbergen Dubbel • Bakvorm incl. broodmix 
voor bierbrood • Old Amsterdam crème smeerkaas • Gegrilde paprika spread • Borrelnoten 
• Hartige sticks in 4 smaken • Aardappelchips • Instant cappuccino • Stroopwafels • Jim Beam 
likeur bonbons • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

63•Meesterlijk Schort

Je mag gezien worden met dit 
fraaie         schort aan!

Je mag gezien worden met dit 
fraaie         schort aan!

€4350
excl. btw



5656

• Zwarte rollbag American Travel Gear • Zwarte toilettas American Travel Gear • Happy 
Socks “fi lled optic” maat 41-46 • Rood Victorinox zakmes classic 7 functies • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

64•Happy op Reis

€4500
excl. btw



5757

• Hardcase beautycase 16 ltr in 4 assorti kleur • Treets Relaxing Chakra’s Giftset bestaande 
uit: Douche Crème 50 ml, Body Scrub 125 ml en Body Cream 50 ml • Roze katoenen 
badlaken 70 x 140 cm • Wit katoenen handdoek 50 x 100 cm • Fuchsia kleurige toilettas 
• Set van 6 geurtheelichten "city lights" • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

65•Beauty Case

€4500
excl. btw



5858

• Twee stuks gloeilampen sfeerverlichting, leuk om op te hangen of ter decoratie op tafel, 
afmeting 11 x 11 x 22,5 cm en 9,5 x 9,5 x 19 cm • Italiaanse witte wijn Pergolino Bianco, 
75 cl • Parmesan bites • Twee zakjes Andaluz dipstokjes • Crème de brie • Gezouten 
biscuits • Tropical mix • Aardappelchips naturel • Pan tostado • Abrikozen confi ture 
• Fairtrade thee • Valencianas cakejes • Pralines • Mallows • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

66•Gloei Goed

€4550
excl. btw



5959

• Glazen ovenschaal 1,6 ltr • Twee fl esjes Heineken pils • Twee fl esjes Coca Cola Zero 
• Lay's Sensations Mexican pepper sour and cream • Duyvis borrelnoten sweet chili and basil 
• Jos Poell curly crackers • Jimmy’s popcorn tabasco sweet chili cheese • Delifrance afbak 
panini brood • Verkade beschuit • Bonne Maman kersen jam • Bonne Maman bosbessen jam 
• Eru goudkuipje • Grand’Italia lasagne bladen • Grand’Italia Sugocasa saus • Grand’Italia 
Besciamella sausmix • Lipton thee • Van Delft Café noir • Mars miniatures • Lonka nougat 
• Harlekijntjes zachte zoete drop • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

67•Sterke Merken

€4695
excl. btw



6060

• Bowls & Dishes boomstamplank van massief Teakhout, met een diameter van 30 t/m 35 cm. 
De dikte van de plank is 5 cm • Cocktailprikkers • Chileense rode wijn Las Ninas 'Nuevo 
Mundo' Cabernet Sauvignon, 75 cl • Delizioso patatas fritas naturel • Goudse kaas extra 
belegen • Groene olijven zonder pit • Serranoham • Flat bread mediterraans gekruid • Sweet 
chili koekjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

68•Teak & Chique

Elke serveerplank is 
een uniek exemplaar!

€4695
excl. btw



6161

• Kika beer, 5 assorti kleur • Spaanse witte wijn ¿Por Qué No? Blanco, 75 cl • Appelsap • 
Chips met zeezout • Party snacks • Crackers • Kruidenkaas • Zoute popcorn • Gezouten 
pinda's • Fairtrade thee • Noble Clusties knapperige chocolade bites • Lonka nougat • 
Krakelingen • Appelkruimeltaart • Kerst mallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

69•Kerst met Kika

Middels dit 
kerstpakket steunt u 

Stichting KiKa

€4695
excl. btw



6262

• Twee opbergmandjes 24,5 x 16,5 x 16 cm in 4 assorti kleur • Sparkling druivensap • Twee 
fl esjes mineraalwater • Afbak duo baguettes • Aardbeien-appeljam • Pannenkoekenmix 
shaker • Theeselectie • Twee Honeyspoons • Twee singles peperkoek met chocoladestukjes 
• Chocomel • Slagroom • Suikerwafels • Aarts kersen zonder pit • Stroopwafels • Caramel 
toffees • Mini magdalena's • Zoete salmiak staafjes • Twee zakjes choco balls puur • Mallows 

70•Zoete Mand

• Lonka nougat • Banaanschijfjes • Dropstok 
• Cacao truffels • Popcorn kaneelsmaak 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

€4750
excl. btw



6363

• Twee opbergmandjes 24,5 x 16,5 x 16 cm in 4 assorti kleur • Franse rode wijn ABC 
Création de Rouge, 75 cl • Twee fl esje Hertog Jan tripel speciaal bier • Kroepoek 
gekruid • Mix voor saté saus • Pane rustico • Groentespread • Twee potjes Brusselse 
roompaté • Smeerkaas • Borrelnoten zout en peper • Kaasbollen • Buiteman kaasbiscuits 
zongedroogde tomaat • Delizioso patatas fritas naturel • Cocktailworstjes • Pizzamix en 

71•Hartige Mand

saus • Aarts gesneden champignons 
• Piacelli Ditalini Lisci pasta 
• Carbonara saus • Grozette 
Formaggio bruschetta rosso 
• Tomatensoep met basilicum 
• Soepstengels • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

€4750
excl. btw



6464

• Twee Grundig LED lantaarns in 3 assorti kleur • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre 
Tinto, 75 cl • Zoute popcorn • Salty biscuits • Real Crisp zeezout • Van der Meulen toast 
• Gegrilde paprika spread • Gezouten pinda's • Fairtrade thee • Cake rol • Caramel toffees 
• Kerstkransjes • Chocolade ijscups • Knapperige caramel sticks • Pepermunt • Spekjes 
• Verpakt in de prachtige kerst geschenkdoos

72•Kerst Box

Mooi pakket in 
een sfeervolle kerst 

geschenkdoos!

€4850
excl. btw



6565

• Een praktische en royale zwarte trolleytas. Deze is IATA goedgekeurd en mag met alle 
luchtvaartmaatschappijen mee als handbagage, ook bij Easyjet en Ryanair • Selfi estick 
• Servetten “for the xmas tree” • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl • Zoute 
popcorn • Chips met zeezout • Gezouten pinda's • Parmesan bites • Chocomel • Fairtrade 
thee • Chocolade boomhangers • Vanille maantje koekjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

73•Selfi e Trip

€4850
excl. btw



6666

• Drie Coca Cola glazen à 27 cl • Twee fl esjes Amstelbier • Drie blikjes Coca Cola • Lay's 
Chips naturel • Unox knaks • Heinz tomatenketchup • Bolletje zoute pepsels • Haust 
snack cups rond • Eru goudkuipje sambal • Pickwick aardbeienthee • Verkade beschuit 
naturel • Bolletje knäckebröd sesam • Hero fl uweelzacht aardbeienjam • Bolletje koek in 
kuip • Unox tomatensoep • Koopmans mix voor Oma's pannenkoeken • Van Gilse originele 
schenkstroop • Kitkat Popchoc • Red Band colafl esjes • Hellema Smoeltjes • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

74•Goed Gemerkt

Sterk door het merk!

€4895
excl. btw



6767

• Exclusieve hoge GoodLife tapasplank 38 x 20 x 18 cm • Servetten “bowl with olives” 
• Cocktailprikkers • Portugese rode wijn Barros 850 Red, 75 cl • Hartige sticks in 
4 smaken • Patatas Fritas • Wijngaard gerijpte kaas met tomaat en bieslook • Cocktail 
olijven met piment • Dipstokjes • Tapenade oude kaas • Sweet chili koekjes • Gezouten 
pinda's • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

75•Tapas next Level

Tapas op niveau!

€4950
excl. btw



6868

• Handgeweven “belly” mand van zeegras materiaal • Antraciet plaid van extra zacht polar 
fl eece, 130 x 180 cm • Twee Champagne fl ûtes • Mousserende witte wijn Feudo Arancio 
Accussi, 75 cl • Twee zakjes Noble cheese biscuits • Delicious biologische zwarte earl grey 
thee • Delicious crackers • Delicious jam peer & specerijen • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

76•Warm & Trendy

Een prachtig cadeau 
om te krijgen!

€4950
excl. btw



6969

• Houten kist met deksel 40 x 30 x 22 cm • GoodLife serveerplank met handvat 24 cm 
• Servetten “you pick” • Zuid-Afrikaanse rode wijn Westlands Rood, 75 cl • Appelsap 
• Chips met zeezout • Pelpinda’s • Bakvorm en broodmix voor vers meergranenbrood 
• Groentespread • Pannenkoekenmix • Den Bongerd appelmoes • Stroopwafels 
• Koekreep • Popcorn kaneelsmaak • Oosterhoutse kaneelstok • De gevulde kist wordt 
voorzien van een beschermende krimpfolie

77•Ouderwets Lekker

€4950
excl. btw



7070

• Hamburger grill non stick • BBQ handschoen suède 36 x 19 cm • Twee fl esjes Heerlijk, 
biologisch pils van brouwerij De Leckere • Appelsap • Delizioso patatas fritas • Zoute 
popcorn • Pelpinda’s • Party snacks • Biscottina grill toast • Afbak partybrood wit 
• Smeerkaas • Twee vacuümverpakte grill/beefburgers • Grillkruiden • Bruschetta kruiden 
• BBQ saus • Marshmallows met stokjes • Stroopwafels • Schogetten chocolade pastilles 
Black & White • Dropstaafjes kokos • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

78•Familie BBQ

€4950
excl. btw



7171

• Trendy metalen storage mand/bijzettafel met gedecoreerd houten deksel • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Sterredal Red Western Cape, 75 cl • Chips met zeezout • Zoute popcorn 
• Dipstokjes • Dipper mix mild green • Roomcamembert • Gezouten pinda's • Vier sachets 
met chocolademelk • Slagroom • Mallows • Suikerwafels • Melkchocolade blok • Dropstaven 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

79•Tafelmand

Decoratief en 
handig tegelijk!

€4950
excl. btw



7272

• Bestron hapjespan Ø 30 cm • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl • Twee 
fl esjes Dommelsch bier • Twee Flesjes Coca Cola Zero • Crisps peppermix • Pelpinda’s 
• Toast • Smeerkaas • Mix voor pizzabodem • Pizzasaus • Zwarte olijven • Schogetten 
chocolade pastilles black & white • Snowmallows • Dropstaven • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

80•Party Pan

De handigste 
pan in huis!

€4950
excl. btw



7373

• “BBQ Masters” BBQ emmer • Servetten “delicious sausage” • Royale zak Briketten • Boekje 
BBQ Chef & Burger Meester • Steakmessen 4-delige set • Aanmaak lucifers • Suède BBQ 
handschoen 36 x 19 cm • BBQ marshmallows + prikkers • Man with the Pan rub Jamaican 
Jerk • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

81•BBQ Masters

Top geschenk!

€4950
excl. btw



7474

• Inventum glazen waterkoker - inhoud van 1,7 ltr - voorzien van blauwe LED verlichting 
• Taksi sinaasappeldrank • Lay's Deep Ridged American BBQ • Duyvis borrelnoten 
red pepper & garlic • Delifrance afbak petit pains meergranen • Abrikozen confi ture 
• Napolina Tagliatelle • Napolina bolognese saus • Lipton rich earl grey thee • Toblerone 
pure chocolade met honing en amandel nougat • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

82•Water Koken

Een sieraad in 
uw keuken!

€4995
excl. btw



7575

• Bestron panini grill • Bamboe satéstokjes - 30 cm • Servetten “BE different“ • Twee fl esjes 
Swinckels bier • Twee fl esjes sinaasappelsap • Lay's chips cheese onion • Bruschetta pepper 
& cheese • Borrelnootjes paprikasmaak • Conimex kroepoek naturel • Conimex pinda 
satésaus • Conimex saté marinademix • Duyvis dipsaus mix Oriëntal • Zaanse mayonaise 
• Feiny biscuits softcakes orange • Emoji melkchocolade in netje • Spekjes • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

83•Op de Grill

€5150
excl. btw



7676

• Grijze rugzak American Travel • Slaapzak 190 x 75 cm in 3 assorti kleuren • 11-Delige 
roestvrijstalen zakmes/multi-tool • Bidon zwart met kompas • Earth Water still • Chips 
met zeezout • Hartige sticks in 4 smaken • Pan tostado • Tomatensoep • Soepstengels 
• Marshmallows met BBQ prikkers • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

84•Avontuurlijk

Een goede voorbereiding 
is het halve werk!

€5150
excl. btw



7777

• Antracietkleur stoffen trolley – 53 x 35 x 19 cm • Franse rode wijn ABC Création 
de Rouge, 75 cl • Vegter's kaaswafeltjes • Aardappelchips naturel • Bosvruchten thee 
• Pan tostado • Zwarte bessen jam • Cake rol tiramisu • Belgische koek met chocolade 
• IJschocolaatjes met hazelnoot praliné-crème • Mallows • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

85•Cabin Proof

€5350
excl. btw



7878

• GoodLife schort • Mousserende Italiaanse witte wijn Blanc de Blanc, 75 cl • Twee 
fl esjes Grimbergen Dubbel speciaal bier • Hartige sticks in 4 smaken • Borrelnoten 
• Aardappelchips • Bakvorm en broodmix voor vers bierbrood • Gegrilde paprika spread 
• Old Amsterdam crème smeerkaas • Instant cappuccino • Stroopwafels • Jim Beam whisky 
likeur bonbons • Oliebollenmix • Rozijnen • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

86•GoodLife 

€5500
excl. btw



7979

• Bestron bakplaat met antiaanbaklaag - bakgedeelte van 47,5 x 25,5 cm • Franse rode wijn 
ABC Création de Rouge, 75 cl • Hartige sticks in 4 smaken • Crisps peppermix • Salt & 
Pepper biscuits • Gezouten pinda's • Afbak baguette wit • Kruidenboter mix • BBQ saus 
• Pannenkoekenmix in shaker • Verpakt in een bijpassende sfeervolle geschenkdoos

87•Van de Plaat

Het beste alternatief voor 
BBQ en gourmet!

€5500
excl. btw



8080

• Metalen goudkleurige mand 30 x 21 x 14 cm • Servetten “starlets gold” • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Kaaps Geskenk Cape Red, 75 cl • Twee fl esjes Hertog Jan pils • Delizioso ice 
tea green • Salt & pepper biscuits • Gezouten pinda's • Kaas biscuits • Gezouten chips 
• Quadrotti classici toastjes • Jos Poell party rondjes • Roombrie • Ardenne paté • Bruschetta 
met gegrilde paprika en tomaat • Vd Meulen beschuit • Meergranen crackers • Aardbeienjam 
• Bosvruchten thee • Mix voor pizzabodem • Pizzasaus • Smulreepje kruidkoek • Cake rol 
• Mini biscuits vanille vulling • Meringues • Knapperige caramel sticks • Noble Clusties crispy 
chocolates • Zoete popcorn • Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

88•Gouden Mix

€5750
excl. btw



8181

• Stevige bruine, stoffen poef voorzien van een houten plaat aan de binnenzijde van het 
deksel waardoor deze ideaal te gebruiken is als bijzettafel of, omgekeerd, als dienblad 
• Spaanse rode wijn Santo Cristo Tinto Campo de Borja, 75 cl • BBQ pinda's • Pan tostade 
• Grill brie • Zoute pretzels • Fajita kit • Chocodrank • Thee selectie • Twee bruine kandij 
sticks • Schogetten melkchocolade pastilles dark • Kletskoek • Mokka meringue koekjes 
met chocolade • Marshmallows • Popcorn kaneelsmaak • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

89•Op de Poef

€5750
excl. btw



8282

• Zwarte wand-bakkersrek 40 x 40 x 16 cm • Zuid-Afrikaanse rode wijn Sterredal Red 
Western Cape, 75 cl • Parmesan Bites • Chips met zeezout • Zoute popcorn • Pelpinda’s 
• Mini toastjes • Roomcamembert • Knakworsten • Tagliatelle pasta • Carbonara saus 
• Fairtrade thee • Caramel toffees • Mallows • Amaretto cups • Caramel sticks • Bakvorm 
en mix voor appeltaart • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

90•Aan de Wand

Nostalgie in 
een modern jasje

€5850
excl. btw



8383

• Anti-diefstal rugtas in zwart/grijs • Sparkling druivensap • Jos Poell curly crackers • Party 
snacks • Hartige sticks in 4 smaken • Crisps peppermix • Gekruide pinda’s • Zoute popcorn 
• Bakvorm en broodmix voor vers zonnebloembrood • GoodLife olijfolie • Bosvruchten 
thee • Gesuikerde ruiten koek • Cake rol • Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

91•Veilig op Pad

• Verborgen ritssluitingen & vakken
• Een geïntegreerde USB oplaadpoort
• Waterafstotend materiaal
• Refl ecterende strepen
• Een band om de tas makkelijk aan een koffer te bevestigen.
• Snijbestendig materiaal
• Shock proof

Kortom, een “must-have” 
voor de hedendaagse 
reizigers, zowel zakelijk 
als recreatief!

€5850
excl. btw



8484

• Elzenhouten ontbijtplank 22 x 12 cm • Receptenkaart voor een broodje hotdog met 
Zaanse pittige mayonaise • Franse witte wijn Prince Alexandre, 75 cl • Twee fl esjes 
Heineken bier • Twee fl esjes mineraalwater met muntsmaak • Drie pakjes appelsap • Kaas 
bollen • Twee zakjes Croky Bolognese chips • Borrelnoten sour & onion • Twee pakjes 
pizzasnack olijf • Duyvis dipsaus mix Fiësta • Duyvis dipsaus mix Fantasia • Twee zakjes 
Pretzels • Zoute popcorn • Zoute crackers • Broodstengels met zonnebloempitten en 
olijfolie • Geroosterd brood met tomaat & oregano • Jos Poell party rondjes • Twee 
cupjes Ardenne paté • Bosvruchten thee • Twee kandij sticks • Volkoren beschuit • Bonne 

92•Lekker veel Lekkers

Maman abrikozenjam • Bonne Maman aardbeienjam • Fusili • Piacelli Pastasaus met 
basilicum • Kips hotdogs • Hotdog broodjes • Zaanse pittige mayonaise • Twee zakjes 
Yum Yum noedel soep groenten • Magdalena cakejes • Twee suikerwafels • Volkoren 
biscuits • Twee singles peperkoek met chocoladestukjes • Mega lollipop • Sneeuwvlok 
mallows • Haribo bananen • Twee pakjes Quaker Oats Breaks banana & pecan • Twee cups 

appelmoes • Melkchocolade tablet met hazelnoot • Woogie snoepgoed met 
appelsmaak • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Vol, voller, volst!

€5995
excl. btw



8585

• Hamburger grill non stick • BBQ handschoen suède 36 x 19 cm • GoodLife schort • Twee 
fl esjes Heerlijk, biologisch pils van brouwerij De Leckere • Appelsap • Twee vacuümverpakte 
grill/beefburgers • BBQ saus • Biscottina grill toast • Grillkruiden • Afbak partybrood wit 
• Bruschetta kruiden • Smeerkaas • Pelpinda’s • Party snacks • Delizioso patatas fritas 
• Zoute popcorn • Marshmallows met stokjes • Dropstaafjes kokos • Schogetten chocolade 
pastilles black & white • Stroopwafels • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

93•BBQ Topper

Live the

€6000
excl. btw



8686

• Donkerblauwe lichtgewicht cabin size trolley 28 ltr • Houtblok ca. Ø 10 x 20 cm • Spaanse 
rode wijn Nerea Tinto Tempranillo, 75 cl • Smoked chips • Hartige sticks in 4 smaken 
• Chocodrank • Slagroom • Zweedse broodjes • Zwarte bessen jam • Choco pannen-
koekenmix • Mix voor karamelcake in a cup • Verpakt in de trolley en geleverd in een 
bijpassende geschenkdoos

94•Rollend op Reis

€6000
excl. btw



8787

• Vuurkorf 39 x 9 x h 49 cm • Rode servetten • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 
75 cl • Crisps peppermix • Parmesan Bites • Gezouten pinda's • Pasta schelpjes • Italiaanse 
pastasaus • Tomatensoep met basilicum • Soepstengels • Thee in twee smaken • Pralines 
• Caramel toffees • Popcorn met aardbeismaak • Sterretjeskoek • Verpakt in de korf, 
geleverd in een bijpassende kerstgeschenkdoos

95•Volle Vuurkorf

€6000
excl. btw



8888

97•Haar Treets DeLuxe

• Treets Relaxing Chakra’s Luxury Giftset bestaande uit: 
Schuimende Douche Foam Sensatie 200 ml, exfoliërende 
Body Scrub 375 gr, rijke en vocht inbrengende Body 
Crème 250 ml en verzorgende en ontspannende Body 
Oil 150 ml • Witte badjas coral fl eece met shawlkraag 
one size • Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

96•Zijn Treets DeLuxe

• Treets Revitalising Ceremonies Luxury Giftset 
bestaande uit: Schuimende Douche Foam Sensatie 
200 ml, kalmerende en reinigende Body Salt 
Scrub 375 gr, reinigend Epsom Badzout 375 gr en 
natuurlijke Massage Olie 150 ml • Zwarte badjas 
coral fl eece met shawlkraag one size • Verpakt in 
een sfeervolle kerstgeschenkdoos

€6495
excl. btw

€6495
excl. btw



8989

• Hete lucht friteuse 3,6 ltr • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl • Twee 
fl esjes Coca Cola • Crisps peppermix • Bruschetta tomaat & mozzarella • Spaghetti 
• Italiaanse pastasaus • Zwarte olijven zonder pit • Twee zakjes Grozette Formaggio da 
pasta • Tomatensoep met basilicum • Soepstengels • Zaanse mayonaise • Zaanse ketchup 
• Bosvruchten thee • Afbak duo baguettes • Zwarte bessen jam • Ontbijtkoekreep 
• Hazelnoot wafels • Tablet pure chocolade • Harlekijntjes zachte zoete drop • Popcorn 
kaneelsmaak • Verpakt in een bijpassende kerstgeschenkdoos

98•Hete Lucht

€9250
excl. btw



9090



91

Doos Zoet
• Twee opbergmandjes 24,5 x 16,5 x 16 cm in 4 assorti kleur 
• Sparkling druivensap • Twee fl esjes mineraalwater • Afbak 
duo baguettes • Aardbeien-appeljam • Pannenkoekenmix 
shaker • Theeselectie • Twee Honeyspoons • Twee singles 
peperkoek met chocoladestukjes • Chocomel • Slagroom 
• Suikerwafels • Aarts kersen zonder pit • Stroopwafels 
• Caramel toffees • Mini magdalena's • Zoete salmiak staafjes 
• Twee zakjes choco balls puur • Mallows • Lonka nougat 
• Banaanschijfjes • Dropstok • Chocolade truffels • Popcorn 
kaneelsmaak • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos
 

Doos Hartig
• Twee opbergmandjes 24,5 x 16,5 x 16 cm in 4 assorti 
kleur • Franse rode wijn ABC Création de Rouge, 75 cl 
• Twee fl esje Hertog Jan tripel • Kroepoek gekruid • Mix 
voor saté saus • Pane rustico • Groentespread • Twee potjes 
Brusselse roompaté • Smeerkaas • Borrelnoten zout & 
peper • Kaasbollen • Buiteman kaasbiscuits zongedroogde 
tomaat • Delizioso patatas fritas naturel • Cocktailworstjes 
• Pizzamix en saus • Aarts gesneden champignons • Piacelli 
Ditalini Lisci pasta • Carbonara saus • Grozette Formaggio 
bruschetta • Tomatensoep met basilicum • Soepstengels 
• Verpakt in een feestelijke kerstgeschenkdoos

Beide dozen worden 
in één grote geschenkdoos 

verpakt.

99•Zoet & Hartig XL €9500
excl. btw



92

• Italiaanse Merlot Cantine Frassino, 
75 cl • Cotechino, gegaarde worst 
van gekruid varkensvlees - Salumifi cio 
Vecchi • Linzen - Molino di Borgo 
S.Dalmazzo • Gourmet koffi e - 
Caffè Corsini • Polenta- 
Molino di Borgo S.Dalmazzo 
• Handgemaakte Soepstengels 
met gorgonzola - Grissinifi cio 
Europa • Pasta - Nonna Marietta 
• Pastasaus met champignons - 
Saporie • Gnocchi - L’Antica Madia 
• Gezouten salami - Salumifi cio 
Gonella 

• Dit originele Italiaanse pakket 
wordt opgemaakt in een stevige 
presenteerschaal, verpakt met 
transparante folie en strik en geleverd 
in een prachtige geschenkdoos

101•Il Gastronomico

100•La Dolce Vita

• Panettone Milano - Galup • Italiaanse 
Spumante rosé Millesimato - Cantine 
Cav. Ceste, 75 cl • Cantucci koekjes - 
Biscottifi cio Belli • Chocolade uit de 
Piemonte - Baratti & Milano 

• Dit originele Italiaanse pakket wordt 
geleverd in een prachtige geschenkdoos

€2795
excl. btw

€2450
excl. btw



93

103•Cassetta Contadina • Italiaanse rode wijn Cabernet - Bottiglia Cantine 
Frassino, 75 cl • Grana Padano Parmezaanse kaas 
- Ferrari Formaggi • Pasta - Il Vecchio Pastifi cio di 

102•Feeling Food

• Italiaanse rode wijn Merlot - Cantine Frassino, 75 cl • Lardo rugspek met schijfjes truffel 
- Salumifi cio Gonella • Italiaanse salami - L’Antica Rocca • Handgemaakte Soepstengels 
- Grissinifi cio Europa • Pasta - Il Vecchio Pastifi cio di Gragnano • Pastasaus - Saporie 
• Gegrilde Paprika en courgette - Saporie

Gragnano • Pastasaus - Saporie • Lardo 
rugspek met schijfjes truffel – Salumifi cio 

Vecchi • Salami - Salumifi cio Gonella 
• Handgemaakte Grissini met gorgonzola 

- Grissinifi cio Europa • Linzen - Molino 
di Borgo S.Dalmazzo • Speciale Toscaanse 

tomatensoep - Molino di Borgo S.Dalmazzo 

• Dit originele Italiaanse pakket wordt 
opgemaakt in een houten kist, verpakt met 

transparante folie en strik en geleverd in een 
prachtige geschenkdoos

*  de serveerplank is 
ter illustratie 

*  de serveerplank is 
ter illustratie 

•  Dit originele Italiaans pakket wordt geleverd 
in een prachtige geschenkdoos met venster

€3295
excl. btw

€3125
excl. btw



94

• Italiaanse rode wijn Merlot - 
Cantine Frassino, 75 cl • Lardo 
rugspek met schijfjes truffel 
- Salumifi cio Gonella • Kaas 
met truffel - Saporie • Olijfolie 
met truffel - Bella Italia • Salami 
met truffel - Salumifi cio Gonella 
• Zout met truffel - Antico 
Pastifi cio Umbro • Pasta met 
truffel - Allemandi • Rijst met 
truffel - Bella Italia • Polenta 
met truffel - Antico Pastifi cio 
Umbro • Truffel crème - Saporie 
• Kikkererwten - Bella Italia 

•  Dit originele Italiaanse pakket 
wordt opgemaakt in een houten 
kist, verpakt met transparante 
folie en strik en geleverd in een 
prachtige geschenkdoos

105•Menu al Tartufo

104•Golosita

• Italiaanse rode wijn Merlot - Cantine Frassino, 75 cl • Italiaanse witte 
wijn Inzolia Terre Siciliane Cantine Frassino, 75cl • Lardo rugspek met 

schijfjes truffel – Salumifi cio Gonella • Salami - Salumifi cio Gonella 
• Gnocchi - L’Antica Madia • Pastasaus – Saporie • Cotechino, gegaarde 

worst van gekruid varkensvlees - Salumifi cio 
Vecchi • Linzen - Molino di Borgo S.Dalmazzo 

• Koffi e - Caffè Corsini • Handgemaakte 
grissini met gorgonzola - Grissinifi cio Europa 

• Minestrone soep - Molino di Borgo S.Dalmazzo 

• Dit originele Italiaanse pakket wordt opgemaakt 
in een rieten mand, verpakt met transparante 

folie en strik en geleverd in een prachtige 
geschenkdoos

*  de serveerplank is 
ter illustratie 

€5925
excl. btw

€3925
excl. btw



95

107•KellyBronze®

106•Catch of the Day

• Blauwe geschenkdoos • een vacuüm-
verpakking gerookte paling 100 gr • een 
gegrilde, vacuümverpakte makreel 100 gr 
• ambachtelijk bereide gerookte zalm, 
getrancheerd en vacuümverpakt 100 gr 
• vacuümverpakte forelfi let 100 gr • fl es 
witte wijn Domaine Camparnaud, 75 cl 

Indien de geschenken op (huis)adressen geleverd dienen te worden, zijn de verzendkosten 3 10,00 excl. btw 
per adres. Bij afl evering vanaf 6 geschenken op één adres wordt er 3 50,00 excl. btw. per zending berekend.

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 3 15,00 

excl. btw. per adres.

€8750
excl. btw

€4225
excl. btw



9696

Een melkchocolade 
Champagne fl es, 

hand gegoten 
van Belgische 

chocolade, hoogte 
30 cm. Een traktatie 

om te krijgen en 
mooi om te geven! 

•  Verpakt per 
5 stuks in een 
verzenddoos

109•Choco 
Champagne 

108•Choco Treat

110•Choco Star 

 Rond transparant geschenkdoosje gevuld 
met échte Belgische kerstchocolade in 
wit, melk en puur, 250 gr 

•  Verpakt per 18 stuks in een 
verzenddoos

Deze kerstster van massieve chocolade 
wordt gevuld met échte Belgische kerst-
chocolade in wit, melk en puur, 400 gr. 
Heerlijk om met elkaar van te genieten 
tijdens de feestdagen. 
Dit product is tevens zeer geschikt 

om uw relaties, medewerkers/
collega's mee te verrassen. 

•  Verpakt per 5 stuks in een 
verzenddoos

Prijs voor verzending 
per stuk op aanvraag Prijs voor verzending 

per stuk op aanvraag

Kerstchocolade...
Verrassend en 

erg lekker!

€1195
excl. btw

€565
excl. btw

€1250
excl. btw



97

113•Kling Klokje

111•Choco 
de Luxe

112•Choco 
Tree Long

• Glazen presenteerschaal 24,5 x 
24,5 cm, gevuld met échte Belgische 
kerstchocolade in wit, melk en puur én 
enkele halve chocolade kerstballen in 
verschillende kleuren, 700 gr, verpakt in 
transparante folie 

• Verpakt per stuk in een verzenddoos

• Langwerpige glazen presenteerschaal 
34 x 17 cm, gevuld met échte Belgische 
kerstchocolade in wit, melk en puur én 
een chocolade dennenboom, 900 gr, 
verpakt in transparante folie 

Ronde glazen schaal waarop een met de 
hand gegoten kerstklok in melkchocolade 
met rondom kerstchocolade in wit, melk 
en puur, 900 gr. Uiteraard gemaakt van 
échte Belgische chocolade.

•  Verpakt per stuk in een verzenddoos 

Prijs voor verzending 
per stuk op aanvraag

Prijs voor verzending 
per stuk op aanvraag

•  Verpakt per stuk in een verzenddoos 
Kan individueel verzonden worden

Kan door de breuk gevoeligheid niet 
individueel verzonden worden maar 
uitsluitend via pallet vervoer

€2450
excl. btw

€2195
excl. btw

€2350
excl. btw
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114•Don Gavarre 

116•Biotiful 117•Bonaval

115•Ca’Luca

118•Scavi & Ray Giftbox

Deze wijn heeft een diep kersen-
rode kleur met violette tinten. In de 
geur zitten elementen van bramen 
en kersen met een lichte kruidigheid. 
De smaak is soepel en rond.

•  Spaanse rode wijn 
Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Speciaal ontworpen luxe giftbox 

• Twee sierlijke Champagne fl ûtes 
•  Piccolo Prosecco Frizzante 

Scavi & Ray, 20 cl

Indien u een Biologische rode 
wijn zoekt is dit wel een aanrader. 
Biotiful Merlot, een vriendelijke 
biologische Merlot. Een sappige, 
milde wijn vol fruit en weinig 
tannines. Smaakt goed bij lichte 
kazen, gebraden gevogelte of bij 
een gezellige borrel. 

•  Spaanse rode Bio wijn Biotiful 
Merlot, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos 

Met dit feestelijke cadeau 
verrast u zeker uw relaties 
of medewerkers. Een frisse 
en elegante mousserende 
wijn met een fi jne mousse. 
Heerlijk als aperitief.

•  Spaanse mousserende 
witte wijn Cava Bonaval 
Brut, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos met venster

Deze wijn heeft een mooie robijn-
rode kleur. De smaak is harmonieus, 
droog, met een smakelijk aroma en 
lichte tannines.

•  Italiaanse rode wijn 
Ca'Luca – Rosso, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

€695
excl. btw

€950
excl. btw

€895
excl. btw €995

excl. btw

€750
excl. btw
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119•Palena

121•¿Por Qué No? 122•Borges Port  

120•Primitivo 
del Salento

Deze heerlijke Chileense Merlot 
heeft een uitstekend en delicaat 
rokerig karakter met een 
weelderige afdronk. Palena Merlot 
is een ideale begeleider van 
stoofgerechten, rood vlees, pasta's 
en wit vlees bereid met zachte 
specerijen.

De rode wijn heeft een kersen rode 
kleur met in de geur een intens 
fruitig en fris bouquet met tonen van 
bosbessen, zwarte bessen en rood 
fruit zoals frambozen en aardbeien. 
De smaak is vol en aangenaam met 
een lekkere afdronk.

De Borges Tawny Port is 
een blend van wijnen uit 
verschillende oogstjaren met 
gemiddeld vier à vijf jaar 
houtrijping. Lichte ontwikkeling 
in de kleur. Mooie neus met 
cederachtige houttoets. Slanke, 
kruidige smaak, bijna hartig. 
Vrij droog. Stijlvol. 

Geniet van deze Port bij noten, 
extra belegen/oude harde of 
(milde) blauwschimmelkazen.  
 
• Tawny Borges Porto, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Een mooi relatiegeschenk om 
cadeau te geven. De Feudi 125 
Primitivo del Salento is een 
elegante donkerrode volle 
wijn. De wijn is licht kruidig 
met in de afdronk smaken 
van vanille en cacao. De wijn 
ruikt naar rijpe pruimen en 
kersenjam. 

•  Italiaanse rode wijn Feudi 
125 Primitivo del Salento, 
75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

•  Chileense rode wijn 
Palena Merlot, 75 cl 

•  Verpakt in geschenkkoker 
met vrouwelijk silhoutte

De witte wijn heeft 
een zachtgele kleur 
met een licht groene 
tint. In de geur frisse 
aroma's, citrus en wit 
fruit (peer). De smaak is 
opwekkend.

•  Spaanse rode wijn 
¿Por Qué No?, 75 cl 

•  Spaanse witte wijn 
¿Por Qué No?, 75 cl 

•  Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos

€1175
excl. btw

€1295
excl. btw

€1295
excl. btw

€1250
excl. btw
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123•Italiaans Duo

125•Samenwerking 126•Oltremare

124•Marques 
de la Carrasca

Dit prachtige geschenk bestaat 
uit de Ca’Luca Rosso en Bianco. 
De Rosso wijn heeft een 
robijnrode kleur. De smaak is 
harmonieus, droog, met een 
smakelijk aroma en lichte tannines. 
De Bianco komt uit Veneto en is 
heerlijk fris. Heerlijk als aperitief 
of gewoon bij een mooie lente- en 
zomerse maaltijd. Een strogele wijn 
met groene hinten. In de neus een 
vleugje perzik en honing.

•  Italiaanse rode wijn Ca’Luca 
Rosso, 75 cl 

•  Italiaanse witte wijn Ca’Luca 
Bianco, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Deze bijzondere duo fl es is 
samengebonden door het etiket en 
staat symbool voor “Samenwerking”.

Deze teakhouten wijnfl eshouder heeft 
de vorm van een kom, enigszins ruw 
en verweerd aan de bovenkant, wat 
het hout zijn bijzonder authentieke 
uitstraling geeft. Inclusief een Italiaanse 

Crianza Marques de La Carrasca is 
een dieprode wijn. Het aroma is erg 
aangenaam en onderscheiden nuances 
van rijp rood fruit en door de houtrijping 
een vleugje eik met bosgeuren. De witte 
wijn heeft de geur van bloesem, Golden 
Delicious en wit fruit. Heerlijk sappig, met 
een zweem van groene appel, meloen en 
citrusfruit. 

•  Spaanse rode wijn Marques 
de La Carrasca Crianza, 75 cl 

•  Spaanse witte wijn Marques 
de La Carrasca Verdejo/Sauvignon 
Blanco, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

•  Franse rode wijn Vin de 
Pays d'Oc Merlot, 50 cl 

•  Franse witte wijn 
Chardonnay, 50 cl 

•  Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos • Teakhouten wijnfl eshouder 

•  Italiaanse rode wijn Oltremare 
Nero d'Avola, 75 cl 

fl es rode wijn Oltremare Nero d’Avola, één van die fi jne 
autochtone Siciliaanse druivensoorten. Heerlijk stevig, vol en 

gul, met de smaak van bramen, zoethout en bosbessen. 
Fluweelzachte tannines, heerlijk afgerond. Verleidelijk met 

goede zuren in de afdronk. Een super combinatie!

•   Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos

Kwaliteit uit 
La Mancha!

Mooi om 
te geven als 

relatiegeschenk!

€1495
excl. btw

€1895
excl. btw

€1895
excl. btw

€1695
excl. btw



KERSTMIS 
2018, 

hét moment 
voor een blijk 

van waardering!

127•Hertog Jan’s 
GoodLife

129•Ciù Ciù 130•KYWIE 
Montgolfi er 

128• Eén Meter 
Wijn!

Hertog Jan Dubbel is een 
traditioneel donker bier van hoge 
gisting. Bewonder de schuimkraag 
en de fraaie roodbruine kleur. Ruik 
het volle zachte aroma. Proef het 
rijke, moutige karakter. Geniet van 
de lichtzoete afdronk.

Deze kruik in combinatie met het 
exclusieve GoodLife schort maakt 
dit een stoer geschenk.
 
•  Een exclusief GoodLife 

kookschort 
•  Kruik Hertog Jan Dubbel, 50 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

De Ciù Ciù Bacchus is een volledig 
biologische en vegetarische 
Italiaanse wijn uit de Marken. Jong, 
fris, stevig en zacht. 

De KYWIE manchet is dé trendy en 
luxe bodemloze wijnkoeler gemaakt 
van 100% natuurlijk materiaal, namelijk 
van de vacht van de Texelaar, het 

Drie heerlijke wijnen, waarvan twee stille 
en een mousserende wijn, verpakt in een 
unieke, houten meterkist. Een frisdroge 

Mooie fruitexpressie, met tonen 
van bosvruchten, wat kruidigheid 
en een goede body. Serveer 
deze Bio kanjer in de prachtige, 
professionele, handgemaakte 
glazen karaf.
 

Texelse schaap. Bijzonder goed 
isolerend en van hoogwaardige 
kwaliteit. Handgemaakt in 
Nederland. 
•  Franse witte wijn Montgolfi er 

Sauvignon Blanc, 75 cl 
•  KYWIE manchet koeler, 

bodemloze wijnkoeler, 
100% natuurlijk en 
handgemaakt in Nederland. 
Het materiaal is de vacht 
van het Texelse schaap 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos met venster

Spaanse Lirico Blanco en een soepele rode Lirico Tinto wijn, samen 
met een Spaanse Jaume Serra brut, een feestelijke mousserende 
witte wijn. Prachtig om te geven en nog mooier om te krijgen!
 
• Spaanse rode wijn Lirico Tinto, 75 cl 
• Spaanse witte wijn Lirico Blanco, 75 cl 
•  Spaanse mousserende witte 

wijn Jaume Serra Brut, 75 cl
 
•  Verpakt in een speciale 
meterkist

•  Italiaanse rode wijn Ciù Ciù 
Bacchus Rosso BIO-Vega, 
75 cl 

•  Royal Leerdam Homme 
glazen decanteer karaf, 
1,5 ltr 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Kerstmis is bij uitstek dé tijd van het jaar om uw 
medewerkers en relaties te bedanken voor hun inzet 
en loyaliteit welke u het afgelopen jaar van hen hebt 
mogen ervaren.

Het kerstpakket is daartoe een uitgelezen keuze want uit recent onderzoek is gebleken 
dat het krijgen van een kerstpakket steeds vaker het meest gewaardeerd wordt door de 
ontvangers. Natuurlijk zijn hierin diverse keuzemogelijkheden:

Indien u kiest voor “Traditioneel”
Met de exclusieve nieuwe collectie 2018 bieden wij verrassende voorstellen waarmee 
u relaties en personeel zult verblijden. Dit jaar heeft u de keuze uit 99 verschillende 
traditionele geschenkpakketten variërend in prijs van m  9,95 tot m  95,00. 
Noviteiten en Trends bepalen mede de samenstelling van deze fraaie pakketten. 
Zoals het Speciaal Bier, Interieurcadeaus, Food Truck, Wellness, MVO, BBQ, 
Botanical/Urban Jungle, Outdoor, Leisure, Elektrische Apparaten, maar ook 
pakketten voor Hem en voor Haar. Ook de goedgevulde Familiepakketten zijn 
niet vergeten.

Indien u kiest voor “Authentiek Italiaans” 
Van één van de beste food-producenten in Italië hebben wij voor u unieke pakketten 
uitgekozen. Deze pakketten bestaan uit Authentieke Italiaanse Producten, zo beleeft 
u de Italiaanse zon in de winter! Alle pakketten zijn verpakt in een zeer fraaie opmaak.

Indien u kiest voor “Vers” 
De lekkerste kalkoen van Europa - de enige echte KellyBronze - of een chique 
Vispakket in een fraaie cadeaudoos, de keuze is aan u. De bekende Spaanse 
Serranoham, 12 maanden gerijpt en in diverse uitvoeringen beschikbaar, vindt 
u terug op onze website.

Indien u kiest voor “Wijngeschenken” 
Of het nu een overheerlijke volle Chardonnay, een droge, fruitige Verdejo/Sauvignon 
Blanco of een mooie ronde Merlot betreft, wij hebben vast en zeker uw keuze in huis. 
Ook aan de Biologische wijn is gedacht.

Indien u kiest voor “Volume Toppers” 
Ook dit jaar weer Extra Grote Familie Pakketten tegen scherpe prijzen. 
De pakketten worden in een aparte folder uitgebracht. Indien u daar belangstelling 
voor heeft, vraag hem bij ons aan!

Indien u kiest voor “Anders dan Anders”
Wilt u uw eigen ideeën uitgevoerd zien in een kerstpakket, dan hebben wij de 
mogelijkheid Custom Made voor u aan het werk te gaan. Al vanaf 60 stuks gelijke 
pakketten kunnen wij een “special” samenstellen. Laat ons uw wensen weten en 
u krijgt van ons een voorstel op maat.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om middels de speciale website “Geschenk 
voor Mij” uw medewerkers en/of relaties zelf een keuze te laten maken uit een 
kerstpakkettenassortiment welke wij in overleg met u zullen samenstellen. 
Informeer bij ons  naar de mogelijkheden hiervoor. 

Wij wensen u weer veel succes toe bij het maken van uw keuze.
Uw compleetste Kerstpakkettenspecialist

€2095
excl. btw

€3995
excl. btw

€3350
excl. btw

€2850
excl. btwVoorwoord



Kerst
pakketten

Laat je 
verrassen!

2018

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 
afl everen. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de 1e week van 
december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 31 november is de laatste besteldatum 12 november 2018
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2018
Bestellingen welke later worden geplaatst dan bovengenoemde data, worden 
onder voorbehoud van beschikbare voorraden in behandeling genomen. 
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 12 november 2018 .

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van 
ordergrootte, afl eversituatie, 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 afl everen op het opgegeven adres. Wijzigingen in het afl everadres, 
afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf bespreekbaar. Laat dus alle 
bijzonderheden inzake uw afl eversituatie 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 afl evering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.

PALLETHANDLING:
Afl evering 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 afl evering. 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 fi nanciële administratie 
te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late afl evering 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.


