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Laat je verrassen!

2019

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 29 november is de laatste besteldatum 11 november 2019
• Voor levering voor 13 december is de laatste besteldatum 22 november 2019
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 11 november 2019. 
De uitlevering is dan vanaf 16 december 2019.

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.
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KERSTMIS 
2019, 

hét moment 
voor een blijk 

van waardering!

157•Rimbaldi

159•San Marzano 160•Aaldering Trio

158• Grieks olijf duo

Prachtig relatiegeschenk met twee flessen 
Rimbaldi Italiaanse rode wijn. Mooi 
donker rood van kleur. In de geur rood fruit, 

Een prachtige 
geschenkkist, 
waarin 6 flessen 
heerlijke Italiaanse 
wijn. 2 Flessen 

De wijnen van het wijnhuis Aaldering in 
Devon Valley te Stellenbosch Zuid-Afrika 
zijn geliefd in de gastronomie en bij de ech-
te wijnliefhebbers. Deze Gourmand kist 
zal dan ook zeker waardering oogsten bij 

Een speciale combinatie uit Griekenland: 
een duo van Eleolado olijfolie extra vierge. 
De ene fles bevat de eerste persing van 
groene olijven uit het Griekse Chalkidiki. 
Puur natuur, onbehandeld en zonder 

de ontvangers! De Pinotage heeft prachtige donkere fruittonen met 
aroma’s van frambozen en aardbeien. Klassieke nuances van vanille en 
woest kreupelhout zorgen voor een complexe Pinotage met ronde 
tannines. Heerlijk bij wild, eend, belegen kazen. De Sauvignon Blanc 
is een smakelijk samenspel 
van tropische elementen en 
exotisch fruit. In de afdronk 
mineraliteit en frisse citrus. 
Heerlijk als apéritief, bij 
schaal- en schelpdieren 
en lichte risotto. De 
Shiraz is krachtig en 
elegant met aroma’s van 
zwarte kersen, witte 
peper en kruidnagel. De 
rijke en volle smaakstruc-
tuur laat een stuk wild 
goed tot zijn recht komen.

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 wederom gebleken dat het krijgen van een kerstpakket het meest 
gewaardeerd wordt door de ontvangers.

Natuurlijk zijn hierin diverse keuzemogelijkheden:

Indien u kiest voor “Traditioneel”
Met de exclusieve nieuwe collectie 2019 bieden wij verrassende voorstellen waarmee 
u relaties en personeel zult verblijden. Dit jaar heeft u de keuze uit maar liefst 
125verschillende traditionele geschenkpakketten variërend in prijs van e 9,75 tot 
e 128,50. Noviteiten en Trends bepalen mede de samenstelling van deze fraaie pakketten.
Zoals het Speciaal Bier, Interieurcadeaus, StreetFood, Wellness, MVO, BBQ, 
Botanical, Outdoor, Western, Meesterwerk, 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 “Chocoladegeschenken” 
Een aantrekkelijk aanbod ambachtelijk gemaakte chocoladegeschenken waarmee u zeer 
zeker ook de meest verwende chocolade liefhebber positief zult verrassen! 

Indien u kiest voor “Wijngeschenken” 
Of het nu een feestelijk mousserende wijn, een heerlijke witte Italiaanse Sauvignon/
Malvasia of een mooie volle Médoc betreft, wij hebben vast en zeker uw keuze in huis. 
Ook voor Biologische wijn bent u bij ons aan het juiste adres..

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 kunnen samenstellen.  
Informeer bij ons naar de mogelijkheden hiervoor. 

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

in de smaak rode kers en bessen, 
sappig, met een stevige afdronk. 
Lekker op zichzelf, komt ook bij 
de maaltijd tot zijn recht. Bij pasta 
met rode saus, gegrild rood vlees, 
harde kazen en BBQ-gerechten. 
Open de wijnflessen middels bij-
geleverde fraaie kurkentrekker. 

De luxe C-Secure Vintage 
lederen Wallet beschermd 
uw cards tegen skimmen. Een 
top geschenk! 

•  2 Flessen Rimbaldi Monte-
pulciano d’Abruzzo, 75 cl 

• Kurkentrekker hout/rvs 
•  C-Secure Vintage Wallet 

Cognac kleurig leder 
•  Verpakt in een draagkoffer 
met venster

toevoegingen. Bijzonder door de groene kleur en de volle smaak. 
De andere heeft dezelfde olijfolie, echter met toevoeging van 
zeekraal in de fles! Ervaar de verfijnde, zachte smaak van de olijfolie 
met een ziltig tintje. Heel bijzonder en bijzonder lekker!  
Beide flessen worden gepresenteerd in 
een teakhouten flessenhouder. 

•  Een fles Griekse 
groene olijfolie, 500 ml 

•  Een fles Griekse 
olijfolie met Zeeuwse 
zeekraal, 500 ml 

•  Teakhouten flessen-
houder voor 2 flessen 

•  Verpakt in een 
geschenkdoos

Negroamaro: Intens 
aroma met zwarte bes en 
wild fruit, kruidig, met hinten van tijm. Perfect bij smaakvolle voor-
gerechten, vleesgerechten en rijpe kazen. 2 Flessen Sauvignon 
Blanc/Malvasia Bianca: Bloemige tonen, hint van citrus en tropische 
vruchten. In de mond levendige zuren, fris en mineralig. Heerlijk bij 
voorgerechten,vissoep, verse kazen en pastagerechten met lichte 
sauzen. 2 Flessen Primitivo: Robijnrood met paarse tinten. Intense 
aroma’s van pruim en kersen. Kruidig, met rozemarijn en vanille 
geuren. Lekker bij hartige voorgerechten, rood vlees en gerijpte kazen.

€5620
excl. btw

€9900
excl. btw

€7025
excl. btw

€5935
excl. btwVoorwoord
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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 BTW en 
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 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, 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 artikelaanbod. 
Tot uiterlijk 11 november 2019 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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• Coca Cola • Caramel sticks • Cakerol 
• Harlekijntjes zachte zoete drop 
• Chocolade tablet puur • Verpakt in 
een originele draag geschenkdoos

2•Cola, Cake  
en Meer

1•Kleintje Choco

• Aardewerk mok • HotChoc instant 
chocolade melk • Caramel sticks • Mini mallows 
• Verpakt in een geschenkdoos

Klein maar fijn

€9,95
excl. btw

€975
excl. btw
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4•Sportief Rood

• Drinkfles met rode neopreen 
hoes • Rode handdoek 50 x 100 cm 
• Twee Doritos Bits Twisties Honey 
BBQ • Pretzelsticks XXL • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos

3•Koffie & Go

• Reismok 450 ml 4 assorti  print • Latte 
macchiato & cappuccino • Krakelingen 
• Minitruffels cacao • Ontbijtkoek • 
Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

€12,50
excl. btw

€1095
excl. btw
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• Polaroid magnifier voor 
de smartphone • Spekken 
• Autodrop zure cadillacs 
• Croky bolognese chips 
• Schogetten oat cookies 
chocolade pastilles • Milky 
Way drink • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

6•Film in 3-D

5•Veilig  
Onderweg

• GSM houder, aanpasbaar voor 
autoraam • Gezouten pinda’s 
• Dubbelzoute drop • Schogetten 
melk  hazelnoot chocoreep • Aqua
Twist mineraalwater met munt 
• Lay’s Sensations Chips Mexican 
Pepper • Popcorn • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

€1425
excl. btw

€1350
excl. btw
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8•Bierpong Spel

• 9delig BierPong spel • Speel
kaarten • Twee flesjes Heineken 
bier • Lay’s sticks naturel 
• Pretzelsticks XXL • Extra belegen 
kaas • Heinz mosterd • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

7•Kleintje Fondue

• Fonduet set, rood • Eén 
waxine lichtje • Lange vingers 
• Chocolade tablet 90% extra 
dark • Marshmallows • Aarts 
ananas • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Dat wordt 
smikkelen!

€1500
excl. btw

€1425
excl. btw



6

• Umami shower gel Fresh Leaves • Donker
blauwe katoenen handdoek 50 x 100 cm 
• Droste pastilles melk • Ingepakt in cellofaan 
in een bijpassende geschenkdoos

10•Umami Fresh

9•Umami Pure

• Umami shower gel Pure Blossoms • Roze 
katoenen handdoek 50 x 100 cm • Droste 
pastilles melk puur • Ingepakt in  
cellofaan in een bijpassende  
geschenkdoos

€1495
excl. btw

€1495
excl. btw
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12•Trendy MVO

• Bamboe schaaltje Ø 14,8 x 7 cm 
assorti blauwe print • Twee drinkbekers  
Ø 8,9 x 13 cm assorti blauwe print 
• Petfles Earth Water • Smaakt 
aardappelchips paprika • Fairtrade thee 
• Oreo Roll • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

11•Cheers!

• Twee Champagne flûtes • JP 
Chenet Brut Black Edition, 
20 cl • Soesjes kaas & bieslook 
• Chocolade boomhangers • Pinda’s 
• Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Proosten op  
het Nieuwe Jaar!

€1700
excl. btw

€1680
excl. btw
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• “10 minutes” Glazen zandloper • Vanille  
fudge • Schogetten black & white 
chocolade pastilles • Cookies in cup 
• Fairtrade thee • Meringues • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

14•Tijd voor Thee

13•Hollandse  
Spaarpot

• Aardewerk spaarpot Hollands 
• Chocodrank • Oudhollandse  
speculaas • De Oosterhoutse 
kaneelstok • Travel Treats  
muntendrop • Lay’s paprika  
chips • Netje melk chocolade 
euromunten • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

Ons bin zunig!

€1800
excl. btw

€1795
excl. btw
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16•Bio Basic

• Jute houder naturel,  Ø 13 x 13 cm 
• Jute houder naturel,  Ø 11 x 11 cm 
• Fairtrade biologische zwarte 
thee • Basilicum zaadjes kweekset 
• Fairtrade biologische nougatreep 
• Fairtrade reep biologische witte 
chocolade • Biologische meergranen 
pannenkoekenmix • Biologische perzik 
nectar • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

15•Sportief Blauw

• Aquablauwe katoenen handdoek  
50 x 100 cm • Selfiestick 48 cm, 3 assorti 
kleur • Sporthorloge XQmax, 3 assorti 
kleur • Telefoon houder voor op de fiets 
• Croky paprika chips • Tony Chocolonely 
reep pure chocolade • DumDum 
isotonic vitamins drink • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

Altijd de juiste 
fietsroute bij de hand!

Goed voor iedereen

€1900
excl. btw

€1825
excl. btw
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• Echte wollen huissokken, mt 3942, 
assorti kleur • Enkelwandige bamboe 
beker • Fairtrade biologische groene 
thee • Chocolade boomhangers  
• Twee Hero B’Tween Big hazelnoot 
repen • Suikerruiten koekjes 
• Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos 

18•Warme Sokken

17•Op & Top  
Kerst

• Koekblik kerstprint • Theelicht  
metaal, 2 assorti rood/wit • Organza  
zakje met theelichtjes, 8 stuks  
• Chocolademelk • Slagroom  
• Kerstkoekjes • Sorini chocolade  
pralines • Kerstwenskaart met candy canes  
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

€2050
excl. btw

€1995
excl. btw
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Een pakket vol 
goedheid

Lekker stoer!

• Cadeautas Man Cave • Metalen 
bierfles opener moersleutel • Onder
zetter hout 20 x 20 x 3 cm • Twee 
flesjes Swinckels Superior pilsener 
• Fabulous pelpinda’s • Pafritas Pajitas 
sticks • Duo snack box salami & 
zoutjes • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

20•Man Cave

19•Kleintje KiKa

• KiKa Knuffelbeer wit • Stoepkrijt 
• Fairtrade Oxfam Worldshake 
vruchtensap • Fairtrade thee  
• Fairtrade Oxfam yucachips taco 
• Fairtrade biologische Oxfam 
snoepbeertjes • Fairtrade Oxfam 
melkchocolade reep • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

€2150
excl. btw

€2125
excl. btw
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• Frietmandje zwart Ø 8,3 x 8 cm • Frietstandaard incl. 5 frietzakjes 
• Servetten rood • Twee flesjes Coca Cola Zero • Tortilla chips • Popcorn 
zout • Salsadip • Frietmallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

21•Snack Moment

Jeugdig, avontuurlijk 
en lekker

€2250
excl. btw
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• Pop-up handdoekje in voetbal verpakking • Voetbal waterfles • Rugzak 
model voetbal • Twee flesjes Heineken bier • Jimmy’s popcorn tabasco/ 
sweet chili BBQ • Lay’s chips naturel • Doritos Bits Twisties Honey BBQ 
• Hartige mini brezel • Duyvis Tijgernootjes bacon-kaas • Knakworsten 
• Dip-smeerkaas • Jos Poell crackers tuinkruiden • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

22•Voetballen

Voor de 
sportievelingen 

onder ons

€2350
excl. btw
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24•Umami  
voor Haar

• Roze katoenen handdoek 50 x 100 cm 
• Umami shower gel Pure Blossoms 
• Spaanse rode wijn Condesa de Leganza 
Tempranillo, 75 cl • Ingepakt in een 
transparante toef verpakking met strik 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

23•Umami  
voor Hem

• Blauwe katoenen handdoek  
50 x 100 cm • Californische rode 
wijn Eagle Creek Ruby Cabernet, 
75 cl • Umami shower gel Fresh 
Leaves • Ingepakt in een transparante 
toefverpakking met strik • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

€2375
excl. btw

€2375
excl. btw
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• Koel/draagtas Hollandprint • Milky Way drink • Paprika chips  
3 Dutch Farmers • Roka crispies met Emmentaler kaas • Munten-
drop • Stroopwafels • Koetjesreep 8 pack • Twee travel treats 
Dutch Candy mix • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

25•Koeltas Holland

Een lekker 
Hollands pakket!

€2495
excl. btw
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• Photo Props New Year’s Eve • Servetten 2020 • Vlaggenlijn Oud en Nieuw Party, 
500 cm • Sparkling druivensap • Zoete popcorn • Aardappelchips naturel • Soesjes 
kaas & bieslook • Pikante zoutjesmix • Mix voor oliebollen • Dip-smeerkaas 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

26•Gelukkig Nieuwjaar

€2495
excl. btw
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• Zwarte rugtas met voorvak • Rood bagagelabel • Rood reisdocumenten 
mapje • Oordopjes in doosje • Notitieblok en balpen • Twee flesjes Coca 
Cola • Gezouten popcorn • Donut cookies • Frietmallows • Maltesers 
• Travel Treats Tic Tac mini’s 4-pk • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

27•Reis om de Wereld

Wereldse 
snacks!

€2495
excl. btw
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• Kunststof beslagkom 27 x 23 x 13,8 cm • Sparkling apple cider alcoholvrij 
• Mega lollipop (15 lollies) • Haribo Happy Cola snoepjes • Zoete 
popcorn • Cocktailworstjes • Zaanse Metchup • Kaaskoekjes Goudse kaas 
• Gezouten pretzels • Lay’s chips naturel • Pannenkoekenmix • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

28•Pannenkoeken Feest

Pannenkoeken bakken: 
altijd een feest voor 

de kids!

€2650
excl. btw
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• Jute houder naturel Ø 20 x 20 cm • Jute houder naturel Ø 13 x 13 cm • Jute 
houder naturel Ø 11 x 11 cm • Fairtrade biologische zwarte thee • BioToday 
spelt/meerzadenkoeken • Fairtrade biologische nougatreep • Biologische Fairtrade 
witte chocolade • Vita Food granola pumpkin spice • Twee flesjes biologische 
perzik nectar • Basilicum zaadjes kweekset • Smaakt pannenkoekenmix 
meergranen • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

29•Bio-Logisch & Lekker

Bio: helemaal  
van deze tijd!

€2775
excl. btw



20

• Cupcake Tasje Metaal • Fairtrade Pinotage Syrah rosé, 25 cl • Lakritz 
drops choco-framboos • Terrine van parelhoen met rozemarijn • Toast 
naturel • Vijgen konfijt • Verduijn’s boterbiscuits cranberry/framboos 
• Fairtrade thee • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

30•Tasje met Lekkers

Uniek en  
anders dan 

anders!

€2795
excl. btw



21

• Twee witte deco blikken Ø 12 x 14 cm • Spaanse rode wijn Gusto 
Tempranillo, 75 cl • Tagliatelle pasta • Pizza & Pasta olie • Geraspte 
Italiaanse kaas • Snack & Salade noten mix • Tapenade pomodori 
secchi • Soepstengels olio d’oliva • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

31•Smakelijke Pasta

Heerlijk,  
pasta puur 

natuur!

€2800
excl. btw



22

• Bowling game set • Twee stevige drinkglazen • Spaanse rode wijn Nerea 
Tinto Tempranillo, 75 cl • Twee flesjes Pepsi Cola • Croky paprika chips 
• Doritos Bits Sweet Paprika • Pelpinda’s • Harlekijntjes zachte zoute drop 
• Thee Fairtrade • Pally kokos biscuits • Gesorteerde bonbons • Kletskoek 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

32•Avondje Bowlen

Strike!

€2895
excl. btw



23

• Houten pallet onderzetter/serveerplank 20 x 12 x 3 cm • Twee flesjes 
Hertog Jan Karakter bier • Chips zeezout • Pretzel sticks in 4 smaken 
• Borrelnoten • Salty biscuits • Mini cervelaat • Extra belegen 48+ kaas 
• Broodsnacks peper & sour cream • Pizzamix • Pizzasaus • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

33•Karakter

Voor de stoere 
mannen!

€2995
excl. btw



24

• 5W draadloze zwarte ronde oplader • Sparkling druivensap • Aardappel-
chips naturel • Pinda’s gezouten • Kerstzoutjes kaas & ui • Popcorn 
gezouten • Marshmallows • Dropmix • Zwarte thee • Kruidkoek reep 
cranberry • Vanille fudge • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

34•Handige Oplader

Waardering in 
woord en gebaar

€2995
excl. btw



25

• Aardewerk presenteer bout grijs Ø 11 x 13 cm • Aardewerk presenteer 
bout grijs Ø 11 x 8 cm • Twee flesjes Leffe Blond speciaal bier • Wanted 
Tortilla chips cheese flavour • Dip-smeerkaas • Borrel cervelaatworstjes 
• Goudse kaasbollen • Popcorn zout • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

35•Na Gedane Arbeid…

… is het goed genieten!

€3000
excl. btw



26

• Denim Seat Organizer • Twee flesjes Jopen bier Adriaan wit • Aardappel-
chips naturel • Kaaswafels • Erwtensoep • Speculaasbrokken • Schogetten 
cacao & hazelnoot chocolade pastilles • Marshmallows • Ontbijtkoek met 
gember • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

36•Alles bij de Hand

Past over iedere 
leuning!

€3245
excl. btw



27

• Twee lichtblauwe glazen kandelaars, Ø 8 x 15 cm • Twee lichtblauwe  
longdrink glazen • Dinerkaarsen wit 4 stuks • Dropmix • Kruidkoek 
cranberry • Stroopkoekjes • Chocolade tablet melk • Chocodrank 
• Slagroom • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

37•Grote Meesters

Kunst met een 
grote K

€3280
excl. btw



28

• Papieren Kerstzak 28 x 11 x 60 cm • Ronde wasknijper • Opvouwbaar 
zwart windlicht Ø 10 x 10 cm • Organza zakje met 10 theelichten 
• Radacini mousserende witte wijn, 75 cl • Aardappelchips naturel 
• Wafelbolletjes ham & kaas • Pinda’s • Thee • Cakerol • Chocolade 
boomhangers • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

38•Christmas Time!

Dat is leuk 
uitpakken!

€3330
excl. btw



29

• Snijplank/serveerplank marmerlook/bamboe 23 x 37 cm • 4-Delige 
latte macchiato set • Mini rasp driehoek • Cachet Dark chocolate 
• Kletskoppen koek • Duo lepels met chocoblokken voor warme 
chocolade melk • Slagroom • Latte macchiato & cappuccino • Baileys 
Irish Cream mini • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

39•Koffie & Choco

Voor de choco-holics 
onder ons

€3360
excl. btw



30

• Groene rugtas met zwarte accenten • Fitness tracker • Zwarte katoenen 
handdoek 50 x 100 cm • Twee DumDum isotonic vitamin water dumbles 
• Volkoren crackers • Vita Food organic muesli met bosvruchten • Twee 
repen rocky rice met melk chocolade • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

40•Fitness

€3400
excl. btw



31

• Houten Vintage Tray langwerpig 39 x 16 cm • Rustieke gele kaars  
Ø 6,5 x 11,5 cm • Rustieke gele kaars Ø 5,8 x 7 cm • Spaanse biologische 
witte wijn Biotiful Verdejo, 75 cl • Pretzelsticks in 4 smaken • Borrelnoten 
• Mediterraans plukbrood in bakvorm • Servetten • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

41•Meesterlijk Werk

€3460
excl. btw



32

• Photo Props New Year’s Eve • Vlaggenlijn Oud en Nieuw 500 cm • Servetten 2020 
• Twee confetti kanonnen • Sparkling druivensap • Aardappelchips naturel • Parmesan 
bites • Aïoli • Pikante zoutjesmix • Soesjes kaas & bieslook • Dip-smeerkaas • Mix 
voor oliebollen • Zoete popcorn • Pretzel sticks in 4 smaken • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

42•Party Time

€3495
excl. btw



33

• Amuse set 7-delig • Spaanse biologische witte wijn Biotiful Verdejo, 
75 cl • Meergranen broodmix in bakvorm • Hummus • Biologische 
pompoensoep • Gezouten popcorn • Biologische ongezouten 
notenmix • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

43•Bistro Apero

Voor een zeer  
eigentijdse presentatie

€3500
excl. btw



34

• Jute houder naturel Ø 20 x 20 cm • Jute houder naturel Ø 13 x 13 cm • Jute 
houder naturel Ø 11 x 11 cm • Twee flesjes biologisch bier La Trappe Puur 
• Biologische Today linzenchips zeezout • Biologische meergranen pannenkoekmix 
• Gezouten rijstwafels • Biologische Fairtrade reep witte chocolade • Biologische 
Fairtrade nougat reep • BiologischeToday spelt meerzadenkoeken • Twee 
flesjes biologische perzik nectar • Vita food granola pumpkin spice • Biologische 
Fairtrade zwarte thee • Basilicum zaadjes kweekset • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

44•Op & Top Bio

Goed voor lijf en leden

€3530
excl. btw



35

• Magazine Uit Pauline’s Keuken • Springvorm Ø 24 cm non stick • RVS 
garde • Thee in 3 smaken • Medi terraans plukbrood met bakvorm 
• Appelmoescake met bakvorm • Appelmoes • Sinaasappelsap • Aarts 
fruitvulling appel/rozijn • Honig mix voor appeltaart • Slagroom • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

45•Iedereen Bakt Mee

Piece of Cake!

€3550
excl. btw



36

• Opbergblik koffie 17 x 17x 10 cm, 3 assorti • Twee zwarte bekers • Cappuccino 
• Cacao Truffels • Croco dubbele chocolade biscuits • Spaanse rode wijn Finca 
Don Gavarre Tinto, 75 cl • Crispy crackers • Kaaspuntjes • Pelpinda’s • Lay’s chips 
naturel • Croco brezel salted • Harlekijntjes zachte zoete drop • Suikervrije 
aardbeiensiroop • Fusilli pasta • Pastasaus basilicum • Grozette Formaggio 
strooikaas • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

46•Familie Rood

€3675
excl. btw



37

• Vergiet 23 cm 4 assorti • Spaanse witte wijn Condesa de Leganza Verdejo, 75 cl 
• Tagliatelle pasta • Pastasaus ricotta • Toast • Zalm pastei met dille • Marshmallows 
• Melkchocolade pralines • Bosvruchtentaart • Amarettini Italiaanse koekjes 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

47•Pastel Getint

Gewaagd maar 
trendy!

€3695
excl. btw



38

• Grill pan met inklapbaar handvat 24 cm • Monastère Abdijbier 
dubbel 6,4 %, 75 cl • Pretzel sticks in 4 smaken • Goudse kaasbollen 
• Aardappelchips naturel • Geroosterde mais knabbels • Hamburgers 
• Knoflooksaus • Knakworsten • Kleine augurkjes • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

48•Grillen in de Pan

€3695
excl. btw



39

• Twee lichtgroene longdrink glazen • Twee flesjes St. Louis Gueuze speciaal 
bier • Chips sour cream & onion • Crackers met rozemarijn • Mallows 
• Twee sneetjes peperkoek choco • Schogetten melk-hazelnoot chocolade 
pastilles • Zwarte bessen jam • Pesto Genovese • Twee repen Rocky Rice 
70% chocolade • Meringues lime • Drie granen pasta • Rijstwafels • Twee 
flesjes appelsap • Pally tarwe biscuits • Gezoete popcorn • Chocodrank 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

49•Familie Groen

Een fijn  
familie pakket!

€3775
excl. btw



40

• Chocolade dames pump 13 x 16 cm in mica box • Prosecco Ponte Villoni, 
75 cl • Meringues choco • Brownies • Nougat met pinda’s en vruchten 
• Vanille fudge • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

50•Choco Pump

The devil wears …  
... chocolate!

€3750
excl. btw



41

• Chocolade cowboylaars 19 x 16 cm in mica box • Insel Strand Gut IPA 
bier, 75 cl • Kaaskogels • Pretzelsticks XXL • Gezouten pinda’s • Gezouten 
popcorn • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

51•Cowboy Choco

Once upon a …  
... chocolate boot!

€3750
excl. btw



42

• Frietmandje zwart Ø 8,3 x 8 cm • Frietstandaard incl. 5 frietzakjes 
• Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 75 cl • Twee flesjes Coca Cola Zero 
• Fajita kit • Tortilla chips • Gezouten popcorn • Hummus • Salsadip • Rode 
servetten • Frietmallows • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

52•Finger Food

Finger lickin’
lekker!

€3775
excl. btw



43

• Old look tapasplank 50 x 14 x 1,5 cm • Dromenvanger, 6 assorti • Twee 
flesjes biologisch bier • Gezouten popcorn • Chips zeezout • Pikante 
notenmix • Pretzelsticks XXL • Maïswafels met komijn en venkel • Kip 
knakworsten • Notenrepen met chocolade • Stroopwafels • Chocolade 
tablet met popcorn • Fudge • XXL cake • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

53•Het Wilde Westen

Stoer voor  
het hele gezin

€3950
excl. btw



44

• Houtblok 20 x 13 cm • Sneeuw-ijswerende voorruit folie 150 x 70 cm 
• IJskrabber • Lucifers 50 stuks • Winterwijn, 75 cl • Aardappelchips 
naturel • Toast naturel • Borrel kaasdip smoked • Marshmallows 
BBQ set • Slagroom • Suikerwafels 5 stuks • Aarts kersen zonder pit 
• Chocoladedip • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

54•Fire & Frost

Winterproof!

€3950
excl. btw



45

• Auto Dash Cam met audio & video recorder • Twee flesjes Heineken 
bier 0.0% • Borrelnoten • Verduijn’s crackers black pepper • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

55•Dash Cam

Ik zie, ik zie...

€3995
excl. btw



46

• Elektrische Paninimaker/grill wit • Pittige servetten • Twee flesjes Claro 
Mexicaans bier • Tortilla chips BBQ flavour • Mexican style guacamole 
dipsaus • Wraps • Man with the Pan Tex Mex Beef kruiden • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

56•Mexicaans Grillen

Lekker spicy 
van de grill

€3995
excl. btw



47

• Bazooka sound box, 25 x 12 cm • Mocktail piña colada • Nacho chips 
• Salsadip • M&M’s choco • M&M’s pinda • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

57•Bazooka Sound

Pimp up  
je fiets of scooter!

€3995
excl. btw



48

• Witte hengselmand • Franse rode wijn Sainte Olive Merlot Pays d’Oc, 
75 cl • Lay’s Superchips Sweet Chilli • Gezoete popcorn • Picos volkoren 
dipstokjes • Duyvis dipsaus Oriëntal • Gezouten crackers • Spirelli pasta 
• Honig basis Italiaanse kruidensaus • Fairtrade thee • Suikerwafels, 5 stuks 
• Slagroom • Sunberry mango/guave sap • Autodrop Total Loss • Chocolade 
boomhangers • Sultana fruit biscuits bosvruchten • Pally kaneel biscuits 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

58•Vrolijk in Paars

€3995
excl. btw



49

• Zinken ovale teil 50 x 30 x 21 cm • Glijmat, 3 assorti • Mineraalwater 
• Twee flesjes Bavaria Premium pils • Lay's paprika chips • Verkade Shuttels 
kaas/ui • Gran d'Or netje kaasblokjes • Cream crackers • Pâté d'Ardenne 
• Milky Way • Harlekijntjes zachte zoute drop • Krul pasta • Fairtrade thee 
• Gesorteerde bonbons • Pally rich tea biscuits • Meringues • Tomatensaus 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

59•Handige Teil

Gevuld met planten is het  
een leuke minituin!

€4075
excl. btw



50

• Houten houder 19 x 8 cm met 2 glazen hangpotjes • Botanical Cactus 
kweekset • Spaanse witte wijn Dominio de Vegasan Chardonnay, 75 cl 
• Bakbroodmix meergranen incl. bakvorm • Biologische smeerkaas 
naturel • Chips zeezout • Maïswafels komijn en venkel • Cranberry/pinda 
mix • Biologische zwarte thee • Chocolade dennenappels • Appelcake 
• Spirulina sticks met zeezout • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

60• Botanisch Hip

Trendy in kraft 
en groen!

€4150
excl. btw



51

• Zwart metalen houder met 3 (serveer) glazen Ø 9 x 24 x 10 cm • Twee 
flesjes Estrella Damn Spaans bier • Chips • Soepstengels olijfolie • Sliced 
Serrano • Aïoli • Tapenade peperoni & olive • Peppas • Vinaigrette • Salade 
& Soep crouton mix • Tomatensoep met basilicum • Gezouten biscuits 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

61•Spaanse Tapas

€4195
excl. btw



52

• Opvouwbare boodschappentas kiwi • Twee flesjes Heineken bier • Mocktail 
Mojito • Twee flesjes mineraalwater met munt • Pretzelsticks XXL • Twee sneetjes 
peperkoek choco • Twee zakjes Yum Yum noedel groentesoep • Twee zakjes 
Pizzasnack olijf • Verkade volkoren beschuit • Flatbread • Thee bosvruchten 
• Schogetten melk-hazelnoot • Pinda’s ketchupsmaak • Duyvis mix voor dipsausjes 
• Fusilli pasta • Gehakte tomaten • Dubbelzoute drop • Broodsnacks peper & sour 
cream • Mallow twists • Caramel sticks • Pate Iberico • Popcorn zoet • Cakemix 
• Croky bolognese chips • Ananasblokjes • Canisius rinse appelstroop in beker 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

62•Groene Verrassing

Voor iedereen 
iets lekkers

€4230
excl. btw



53

• Bierkrat hout 6-vaks • Twee flesjes Wieze Tripel Belgisch speciaal 
bier • Twee flesjes Kwaremont Belgisch speciaal bier • Wieze bierglas 
• Kwaremont bierglas • Glasonderzetters Belgium set/4 • Lay’s Sensations 
Mexican Pepper chips • Belgische mosterd • Wieze cheese crispies • Toast 
kruidenboter • Borrelworst • Paté d’Ardenne • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

63•Lekker Belgisch

Genieten met 
onze zuiderburen

€4250
excl. btw



54

• Groene sport/roltas • Verjaardagskalender Mona Lisa by Outsider Art • Appelsap 
Mona Lisa • Kettle cooked chips cream & onion • Gezouten pretzels Mona Lisa 
• Cream crackers sesam • Kaaspuntjes Mona Lisa • Blikje fruit zuurtjes • Tablet 
melk chocolade - hazelnoten • Popcorn • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

64•Mona Lisa

Outsider Art is een authentieke vorm van kunst gemaakt 
door kunstenaars met een verstandelijke beperking. 

Een deel van de opbrengst draagt bij aan het continueren 
van dit onmisbare onderdeel van hun leven en aan andere 

kunst- en cultuurprojecten. Zo kunnen de kunstenaars zich 
blijven uiten in deze vorm van kunst.

€4250
excl. btw



55

• RVS Thermo-isoleerfles • Twee flesjes Hertog Jan Tripel bier • Bierbroodmix 
in bakvorm • Van der Meulen toast rondjes • Kaaspuntjes • Chips gezouten 
• Vegter’s kaaswafeltjes • Pretzel sticks in 4 smaken • Pinda’s gezouten • Pesto 
Genovese • Natural mineraal water • Chocolade boomhangers • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

65•Warm of Koud?

€4375
excl. btw



56

• Umami Gifset Body Pure Blossoms, bestaande uit: tube hand cream, flacon 
foaming shower gel, pot rich body cream • Roze katoenen handdoek  
50 x 100 cm • Toilettas zwart • Franse mousserende rosé wijn Veuve du 
Vernay Brut, 75 cl • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

66•Relaxen voor Haar

€4400
excl. btw



57

• Umami Giftset Body Fresh Leaves, bestaande uit: tube hand cream, flacon 
foaming shower gel, pot rich body cream • Witte katoenen handdoek  
50 x 100 cm • Zwarte toilettas • Franse mousserende witte wijn Veuve du 
Vernay Brut, 75 cl • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

67•Relaxen voor Hem

€4400
excl. btw



58

• Mousserende witte wijn Radacini, 75 cl • Vlaggenlijn Oud en Nieuw, 500 cm 
• Photo Props New Year’s Eve • Twee confetti kanonnen • Twee Champagne flûtes 
• Servetten 2020 • Aardappelchips naturel • Parmesan bites • Pretzel sticks in 
4 smaken • Pikante zoutjesmix • Borrelworst • Dip-smeerkaas • Soesjes kaas 
& bieslook • Aïoli • Mix voor oliebollen • Gezoete popcorn • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

68•Happy New Year!

€4495
excl. btw



59

• Ronde zwarte metalen bak Ø 30 cm met leatherlook handgrepen • Kaasplank 
bamboe met kaasmes • Twee flesjes Leffe Dubbel speciaal bier • Patatas Fritas 
met paprika • Palitos dipset met aioli/curry/hot saus • Chorizo worstjes • Pain 
d’épices toast met peper • Mediterraanse notenmix • Paté manchego • Old 
Amsterdam borrelblokjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

69•Volle Bak

Gevuld met water en ijs  
is de metalen bak  

een perfecte bier cooler!

€4500
excl. btw



60

• Twee aardewerk pastaborden Ø 27 cm assorti decor • Cocktailprikkers 50 stuks 
• Italiaanse rode wijn Tri Colore Merlot Corvina IPG Veneto, 75 cl • Zwart 
serveerschaaltje Ø 9 cm • Tagliatelle pasta • Tomatensaus • Olijven • Mediterraans 
plukbrood in bakvorm • Grissini Torinesi • Sliced Serrano • Latte macchiato & 
cappuccino • Limoncello koekjes • Basilicum kruidenkweek • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

70•Bella Italia!

Mangiare!

€4550
excl. btw



61

• Twee decoratieve mini tafeltjes, 18,5 x Ø 16 cm en 13,5 x Ø 12,5 cm • Witte 
kaars in ronde glazen houder • Australische rode wijn Arithmatics Shiraz, 75 cl 
• Lay’s Sensations Thai Sweet Chilli chips • Kaaspuntjes • Pinda’s gezouten  
• Cocktail olives pimento • Skinny Thins toastjes tomaat oregano • Pomodori 
tapenade • Pretzelsticks XXL • Faitrade thee • Nougat met pinda’s en 
vruchten • Chocolade pretzel mix • Digestive koekjes choco puur • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

71•Trendy Tafeltjes

€4550
excl. btw



62

• Draadloze speaker, wijnkoeler en vaas met LED verlichting, 30 x Ø 25 cm  
• Franse mousserende witte wijn Veuve du Vernay Brut, 75 cl • Twee 
Champagne flûtes • Chocolade praline bonbons • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

72•Happy Cooler

3-in-1: 
Trendy Speaker, 
Vaas & Cooler

€4595
excl. btw



63

• Ovenwant 18 x 28 cm ‘Home Catering’ • Pannenlap 20 x 20 cm ‘Home 
Catering’ • Italiaanse rode wijn Pergolino Rosso, 75 cl • Twee flesjes Hertog 
Jan bier • Mineraal water • Tagliatelle pasta • Pastasaus basilicum • Tortilla’s 
• Mexicaanse kruidenmix • Pompoensoep • Salade & Soep crouton mix 
• Pretzelsticks XXL • Chips zeezout • Broodsnacks peper & sour cream 
• Gezouten popcorn • Kaaspuntjes • Toast naturel • Smeerleverpastei 
• Pretzels • Twee zakjes PicoAndalus • Groene olijven zonder pit • Allioli 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

73•Alles is Hartig

€4750
excl. btw



64

• Cakevorm 25,5 x 13 x 6 cm • Bella Ella Sparkling White 0% • Mineraal water 
• Iced coffee • Appelsap • Vegter’s rolletjes • Slagroom • Biologische maiswafels 
• Cakemix • Peperkoek met quinoa • Caramel sticks • Caffè espresso • Nougat 
met pinda’s en vruchten • Sticky toffees • Chocosterren koeken • Zwarte thee 
• Peppermint rocks • Zwarte bessen jam • Twee stroopwafels in duopak • Twee 
kandij sticks • Marshmallows • Chocolates de luxe • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

74•Alles is zoet

€4750
excl. btw



65

• Zwarte KiKa Knuffelbeer • Mousserende witte wijn Radacini, 75 cl • Chips 
zeezout • Toast olijfolie • Pesto rosso • Maïs snacks • Dip-smeerkaas • Salami worst 
• Groene olijven • Thee • Cantuccini • Nougat • Appeltaartmix • Zoete popcorn 
• Cacao Truffels • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

75•Goud voor KiKa

Met dit pakket steunt u 
de Stichting KiKa om nog meer 
onderzoek te kunnen doen naar 
de genezing van kinderkanker.

€4850
excl. btw



66

• 5-Delige etagère/serveerset 18 x 12,8 x 24,5 cm • Servetten dots black • Twee 
latte macchiato/thee glazen • Cake naturel XXL • Thee • Brownies • Nougat met 
pinda’s en vruchten • Macarons choco assorti • Bonbons hazelnoot praliné • Cacao 
Truffels • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

76•Etagère op Tafel

De nieuwste trend 
voor 2020!

€4850
excl. btw



67

• Tafelmodel barbecue 32 x 21 cm • Twee zwarte aardewerk dinerborden 
Ø 26 cm • Twee flesjes De Molen Vuur en Vlam pils • Bierbrood in bakvorm 
• Kroepoek pittig gekruid • Chunky satésaus • Gebakken uitjes • Satéstokjes, 
50 stuks • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

77•Street Food BBQ

Vol passie, rough 
& authentic!

€4850
excl. btw
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• Wok Ø 25 cm met houten handvat • 3-Delige houten lepelset • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Residence Vredenhof, 75 cl • Twee flesjes Jupiler Pils • Twee flesjes Coca 
Cola Zero • Conimex mie nestjes • Conimex mix voor bami goreng • Conimex 
sambal oelek • Broodmix in bakvorm • Pretzelsticks XXL • Lay’s chips naturel 
• Gezouten pinda’s • Grilled rode peper hummus • Kaaspuntjes • Mini muffins 
• Ontbijtkoek • Croco dubbele chocolade biscuits • Tablet melkchocolade 
• Twee zakjes Venco NL drop • Cappuccino classic • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

78•Smakelijk Wokken

Conimex en wokken: 
een goede combinatie!

€4870
excl. btw
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• 3-Vaks aqua serveerschaal met houten handvat 40 x 9,8 x 5,2 cm  
• Servetten • Italiaanse witte wijn Caleo Pecorino, 75 cl • Cocktail-
prikkers 100 stuks • Bruschetta zongedroogde tomaat • Nougat met 
pinda’s en vruchten • Mini snacks met Parmigiano Reggiano • Siciliaanse 
dolce olijven • Flatbread • Real crisps zout & peper • Thee • Sorini 
melkchoco praline • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

79•Moderne Look

Mediterranee,  
zo blauw, zo blauw…

€4875
excl. btw
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• Zwarte bamboe lantaarn, 21 x 38 cm • Ivoren organza zakje met 3 maxi 
theelichten • Wit aardewerk serveerbord 24,5 x 12,5 x 2 cm • Servetten 
zebra stripe • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 75 cl • Chocolade 
proeverij • Brownie cup koekjes • Soesjes kaas & bieslook • Borrelnoten 
• Blondies cake • Thee • Cacao Truffels • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos 

80•Safari is Hot!

€4875
excl. btw
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• Trendy sfeervolle oplaadbare Book Lamp met donkerbruine houten 
kaft • Fairtrade thee • Caramel sticks • Vanille fudge • Bonbons hazelnoot 
praliné • Cookies in a cup • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

81•Sfeerlicht

Een ingenieus 
ontworpen sfeerlicht 

en boekleeslamp

€4895
excl. btw
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• Zwarte ronde metalen vuurkorf Ø 39 x h 32 cm • Royale netzak 
haardhout • BBQ Lucifers • Chileense rode wijn Payada Merlot, 75 cl 
• Marshmallows + prikkers • Kettle Cooked Chips paprika • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

82•Vuurkorf Aan!

Voor een winters 
vreugdenvuur!

€4915
excl. btw
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• Twee zwarte aardewerk schaaltjes Ø 15 cm • RVS soeplepel • Soepgroenten 
• Grand'Italia Cochigliette pasta voor de soep • Grand'Italia Sugocasa basis 
tomatensoep • Knorr Knapperbollen • Twee flesjes Heineken bier • Schulp 
ambachtelijke appelsap • Bonbons assortiment de luxe • Pickwick finest English 
tea blend • Pally volkoren biscuits • Lay's chips naturel • Jimmy's popcorn tabasco/
BBQ • Duyvis dipsaus Fiësta • Pot Zaanse mayonaise • Verkade volkoren beschuit 
• Eru Goudkuipje smeerkaas • Peijnenburg gesneden ontbijtkoek • Cakemix 
• Haribo bananen schuimpjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

83•Soepie?

Sterk door 
het merk

€4920
excl. btw
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• Open terrarium fles, 3 ltr. 31 x Ø 16 cm • Een paar groene tuinhandschoenen 
• Biologische Spaanse witte wijn Ortiga Blanco, 75 cl • Kweekzak met Cactus 
zaden • Servetten Eucalyptus • Biologische smeerkaas naturel • Verduijn’s crackers 
met rozemarijn • Fairtrade thee • Spekbollen • Chocoladereep met bessen 
& hazelnoot • Bakbroodmix meergranen in bakvorm • Biologische handcooked 
chips seasalt • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

84•Terrarium in Huis

Tuintje op de 
vensterbank?

€4950
excl. btw
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• Treatments Ceylon Cadeaubox bestaande uit: • Wellness dag entree 
van DagjeWellness voor twee personen te verzilveren bij de 9 mooiste 
wellnessresorts van Nederland en België • Hair & Body showerfoam • Sea 
Salt body scrub • Massage & Body oil • Okergele katoenen handdoek 
50 x 100 cm • Okergeel katoenen badlaken 70 x 140 cm • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

85•Treatments

Genieten van een 
dagje wellness!

€4950
excl. btw
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• 4-Delige set met 3 zwarte aardewerk serveerbakjes, Ø 6,5 x 5 cm op een 
bamboe serveerplank, 21 cm • Italiaanse rode wijn Rimbaldi Montepulciano 
d’Abruzzo, 75 cl • Twee flesjes Warsteiner Winterbier • ’t Vijf Uurtje, 3 soorten 
kruidenmix • Roger’s Handcooked chips chili • Toast krokant • Cheddar biscuits 
• Smeerkaas • Croutons • Tomatensoep • Duo snack box salami en zoutjes • Nog 
af te bakken sterbrood • Pannenkoekenmix • Cappuccino • Kerst fruitkoek 
• Chocolade truffels • Sterretjeskoek • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

86•Mooi & Lekker

Als de 5  
in de klok is ...

€4950
excl. btw
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• Zwart frietmandje Ø 8,3 x 8 cm • Frietstandaard incl. 5 frietzakjes • Trendy 
heuptas met rits • Servetten uni red • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 
75 cl • Twee flesjes Coca Cola Zero • Tortilla chips • Salsadip • Gezouten 
popcorn • Gezouten Tukkies • Stiratini rozemarijn broodstengels • Serrano ham 
• Frietmallows • Fajita kit • Hummus • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

87•Trendy Street Food

Met je persoonlijke zaken veilig opgeborgen  
in de trendy heuptas is het lekker genieten  

van alle street food!

€4975
excl. btw



78

• Pastamachine chroom, 19 x 12 x 15 cm • Pastadroger met 6 stangen - 24 cm  
• Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 75 cl • Bloem voor verse pasta in 
organzazakje • Tomatensaus • Olijven • Cappuccino • Kersenbonbons puur 
• Piacelli sfogliatine glassate koekjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

88•Home Made Pasta

Pasta fresca!

€4995
excl. btw
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• Elektrische hapjespan, 38 x 33 x 17,5 cm • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 
75 cl • Twee flesjes Coca Cola • Tagliatelle pasta • Pastasaus basilicum • Rice Snack 
• Crackers black pepper • Pretzelsticks XXL • Chips zeezout • Chocolade tablet 
puur • Jim Beam liqueur bonbons • Marshmallows • Smulkoek reep • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

89•Party Pan

De handigste pan 
in huis!

€4995
excl. btw
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• Zwarte 3D Ster, Ø 67 cm • Zuid-Afrikaanse rode wijn Residence Vredenhof, 
75 cl • Appelsap • Spirelli pasta • Carbonara pastasaus • Honig tomatensoep 
• Beschuit • Aardbeienjam • Rijstwafels • Grissini pomodori & oregano 
• Fairtrade thee • Chips paprika • Hot krokant rondjes • Popcorn zoet caramel 
• Pinda’s zout • Pringles paprika • Man with the Pan kruidenmix voor humus 
• Zilveruitjes • Cocktailworstjes • Belgische chocolade truffels met sinaasappel 
smaak • Chocolade sterren koeken • Ontbijtkoek • Salmiak Drops Rocks 
• Twee suikerwafels • Twee kandij sticks • Twee chocolademunten • Drie pakjes 
Disfruta Peach • Haribo Tangfastics • Mallow twists • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

90•Superster

Een super pakket!

€5000
excl. btw
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• GoodLife donkergrijze bicycle shopper, 50 x 35 x 13 cm • Spaanse rode 
wijn Gusto Tempranillo, 75 cl • Roger’s Handcooked blackpepper & seasalt 
• Pretzel sticks in 4 smaken • Pinda’s gezouten • Chorizo Bolitas worstjes 
• Goudse kaasbollen • Picos dipstokjes • Allioli Clásico-knoflooksaus 
• Gezouten popcorn • Cappuccino • Mentos wit choco & caramel • Choco-
sterren koek • Stroopwafels • Mix voor chocoladecake • Schogetten dark 
chocolate pastilles • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

91•Op de Fiets

Handige tas voor 
aan de bagagedrager!

€5095
excl. btw
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• Smaragd groene zachte fleecedeken 125 x 150 cm • Glass Jar Large 
transparant met jute touw, 30 x Ø 19 cm • Italiaanse rode wijn Dolcezza 
Sangiovese, 75 cl • Salty biscuits • Brownie cup koekjes • Crème de brie 
• Chocolade boomhangers • Latte macchiato & cappuccino • Tyrell’s chips 
cider vinegar & sea salt • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

92•Smarachtig

Wij zijn trots 
op jou!

€5095
excl. btw
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• Goudkleurige fotolijst 20 x 25 x 1 cm • Goudkleurige fotolijst 15 x 20 x 1 cm  
• Natural Story set van 6 sfeervolle kaarten • Goudkleurig opvouwbaar wind-
licht Ø 10 x 10 cm • Twee porceleinen mokken • Mousserende witte wijn 
Radacini, 75 cl • Chips zeezout • Kaaskoekjes • Pinda’s gezouten • Carbonara 
pastasaus • Tagliatelle pasta • Twee honeyspoons • Bakkers kandijkoek • Groene 
thee • Fudge naturel • Chocolade kattentongen • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

93•Goud Gerand

Bijzonder  
sfeervol en 

chique

€5100
excl. btw
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• Mini Zweedse fakkel, 10 x 10 cm • Serveerplateau kleng kenghout 50 x 20 cm 
• Donkerblauw ribble plaid, 150 x 130 cm • Petrol tapas schaaltje Ø10 cm 
• Petrol tapas schaaltje Ø12 cm • Spaanse rode wijn Nerea Tinto Tempranillo, 
75 cl • Chocolademelk • Chips zeezout • Notenmix ongezouten • Caramel 
toffees • Brownies • Kerstflikken musket melk • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

94•Winterse Plank

Lekker warm de 
winter door

€5325
excl. btw
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• Bierproeverij plank, 51 x 12 cm met 4 bierproef glaasjes • Opener moersleutel 
• Grimbergen Dubbel speciaal bier • La Trappe Isi d’Or speciaal bier • Hertog 
Jan Karakter speciaal bier • Swinckels Superior Pilsener • Aardappelchips naturel 
• Parmesan bites • Salty biscuits • Chorizo worst • Pelpinda’s • Borrelkaas dip 
smoked • Gouda belegen kaas • Grove mosterd • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

95•Bierproeverij

Maak er 
een gezellig  
feestje van!

€5575
excl. btw
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• Blauwe rugtas met voorvak • Opblaasbaar blauw nekkussen • Chamdeville 
zilver label Vin Mousseux Sec, 75 cl • Taksi tropisch fruitsap • Twee flesjes Bavaria 
Premium pils • Zeebeschuit (toast) • Délifrance duo baquette wit • Hapkoek • Mix 
voor pannenkoeken • van Gilse poedersuiker • Oudhollandse speculaas • Pally 
rich tea biscuits • Verkade crisp & choco melk • Vijf stuks sneeuwpop chocolollies 
• Zoete popcorn • Lay's chips paprika • Uien brood • Tortilla chips salt • Duyvis 
kruidenboter knoflook • Sneeuwvlok spekken • Bonbons • Haribo Starmix • Twee 
zakjes Doritos Bits Sweet Paprika • Mentos mint rol • Kleine mega lollipop waarin 
7 lollies • Harlekijntjes zachte zoute drop • Soft nougat pinda & fruit • Pretzelsticks 
XXL • Thee bosvruchten • Twee pakjes Asian Gold instant noodles chicken • Twee 
potjes Hero Original abrikozen jam • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

96•Big Blue

€5595
excl. btw
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• Draadloze bluetooth speaker met vlam verlichting • Twee flesjes Alfa pils 
• Gezouten popcorn • Parmesan bites • Patats Fritas chips • Dip-smeerkaas 
• Knakworsten • Gezouten pinda’s • Twee flesjes nectar orange • Gesorteerde 
pralines • Feiny Biscuits orange softcakes • Werthers Original rol • Gedroogde 
bananen schijfjes • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

97•Licht & Geluid

Sfeer voor binnen 
en buiten

€5595
excl. btw
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• Twee glazen mokken • Set van 4 kerstonderzetters • Fairtrade rode wijn 
Cabernet Sauvignon, 75 cl • Twee flesjes Heineken 0.0% • Twee PET flesjes water 
• Doritos Bits Twisties Honey BBQ • Doritos Bits Zero's Sweet Paprika • Twee 
Sultana fruit biscuits naturel • Twee Yum Yum snack noodles/BBQ • Twee potjes 
Hero Original abrikozen jam • Twee Asian Gold instant noodles chicken • Duyvis 
mix voor dipsausjes - Paté Royal • Ontbijtkoek • Mentos rol • Thee bosvruchten 
• Uien brood • Fusili pasta • Zoete popcorn • Marshmallows • Soepstengels 
• Maïswafels naturel • Tube Zaanse mayonaise • Broodsnacks peper & sour cream 
• van Gilse poedersuiker • Thee biscuitjes • Mix voor pannenkoeken • Pretzelsticks 
XXL • Haribo kindermix • Mauxion Salut melk chocolade • Lay's sticks paprika 
• Eclairs • Chio PomBär original-8 mini's in multipack • Gepelde tomaten 
• Koffielatté-ijskoffie • Knorr drinkbouillon tomaat • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

98•Rood & Blauw  
voor Jou

Rood & Blauw 
en héél veel 
voor jou!

€5595
excl. btw
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• Bamboo tapas tray, 30 x 9 cm en 3 antracietkleurige bakjes met bamboo deksel, 
8 x 8 cm incl. lepeltjes • Spaanse witte wijn Finca Don Gavarre Blanco, 75 cl 
• Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl • Cocktailprikkers • Patatas 
Fritas naturel • Mediterraans plukbrood in bakvorm • Fuetworst • Grissini torinesi 
broodsticks • Geroosterde mais • Wyngaard kaas zontomaat/bieslook • Spaanse 
Tortas • Pomodori tapenade • Groene olijven • Serrano ham • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

99•Mediterraanse  
Sferen €5760

excl. btw



90

• Donkerblauwe opvouwbare boodschappen/picknickmand • Jute touw, 150 cm 
met LED verlichting • Spaanse rode wijn Nerea Tinto Tempranillo, 75 cl • Chips 
zeezout • Fuet worst • Kaaskoekjes • Toast • Marshmallows • Zoete popcorn 
• Gesorteerde bonbons • Gingerbread • Kaaspuntjes • Slagroom • Appelkruimel-
taart • Nougatine koekjes • Fairtrade thee • Mineraalwater • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

100•Blauw in de Mand

Handig in 
de auto!

€5850
excl. btw
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• Hoge houten tapasplank 38 x 20 x 16 cm • Twee rustiek groene schaaltjes met 
hand greepjes, 4 assorti • Servetten Olives • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 
75 cl • Cocktailprikkers • Mediterraans plukbrood in bakvorm • Olijfolie • Aïoli 
clásico • Dipstokjes • Bruschetta zongedroogde tomaten • Wyngaard kaas zwarte 
peper • Tapas trio worstvarianten • Pinda’s gezouten • Groene olijven • Patatas 
Fritas • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

101•Op Grote Hoogte

€5895
excl. btw
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• Elektrische Raclette Grill met 6 pannetjes • 3-Vaks bordjes, set à 2 incl. spatels 
• Servetten xmas symbols • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre Tinto, 75 cl 
• Twee flesjes Coca Cola Zero • Croutons • Marshmallows • Fairtrade thee 
• Boerencake • Popcorn aardbei • Kruidenbotermix • Gourmet vleeskruiden 
• Wanted tortilla chips chili • Broodmix in bakvorm • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

102•Familie Raclette

€5895
excl. btw
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• Elektrische blender 1 ltr. glaskan zwart/rvs • Oranje water/sapfles • Boekje Super 
Smoothies • Mueslirepen • Zonnebloempit Barritas • Menga aanmaak smoothie 
yellow • Menga aanmaak smoothie white • Cranberry/pinda mix • Carrotcake in 
bakvorm • Gezouten popcorn • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

103•Vitaliteit

€5900
excl. btw
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• Grijze vilten basket, Ø 40 cm, 42 cm • Servetten spangle circle • Magnetisch 
dart board spel • Zuid-Afrikaanse rode wijn Kaaps Geskenk Cape Red, 75 cl 
• Gezoete popcorn • Soepstengels • Gezouten pinda’s • Thee bosvruchten 
• Appelsap • Zwarte bessen jam • Ontbijtkoek • Chocolates de luxe • Tomatensoep 
• Dip-smeerkaas • Zweedse broodjes • Dropmix • Jos Poell crackers tuinkruiden 
• Aardappelchips • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

104•Goud in de Mand

€5925
excl. btw
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• Glass Jar XL Transparant, 42 x 28 cm • Spaanse rode wijn La Corrida Vino 
de España, 75 cl • Fusilli tricolore pasta • Pastasaus • Breadsnacks tomaten/
chili • Crisps peppermix • Pretzelsticks XXL • Borrelworst • Gezouten pinda’s 
• Chocolade café cups cappuccino • Latte macchiato & cappuccino • Appel/
zwarte bessensap • Cookies in cup • Cakerol • Ontbijtkoek • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

105•Jar XL

Hoe XL wil je ‘m hebben?

€5925
excl. btw
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• Pizza set 5-delig, vier borden en een houten pizzaplank • Rode pizza snijder 
• Servetten Olives • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 75 cl • Cheese grissini 
• Serrano ham • Pizzabodem mix • Olijven • Tomatensaus • Pesto Genovese 
• Bites rozemarijn/zeezout • Cappuccino • Cappuccino bonbons • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos   

106•Pizza Compleet

Pizza Party 
Time!

€5995
excl. btw
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• Bamboe snijplank met mes en handige kruimelvanger, 37,5 x 26,5 cm • Kip 
knakworsten • Broodmix in bakvorm • Sparkling apple cider 0%, 75 cl • Barritas 
pipas • Mexicaanse kruidenmix • Wraps • Sinaasappelsap • Groene thee • Cranberry/
pinda mix • Drie lagen sponge cake • Gele room • Honeyspoons, 4 stuks • Popcorn 
zout • Boterwafels • Grove mosterd • Old Amsterdam cream cheese • Toast naturel 
• Aardappelchips • Cacao Truffels • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

107•Veel in  
Zwart & Geel €6300

excl. btw
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Deze grote stoere barrel  
bestaat uit een BBQ én bijzettafel. 

Hoe handig is dat!

• Zwarte BBQ Barrel en Bijzettafel • Vier BBQ bordjes bamboe Ø 20 cm, 
2 assorti • Servetten • BBQ reiningsborstel 2-in-1 rvs/eik 23 cm • Bierbrood 
in bakvorm • Vier flesjes Hertog Jan Karakter bier • Marshmallow BBQ set 
• BBQ tang luxe rvs/eik 39 cm • Barbecuespies 4-delig 38,5 cm • Briketten 
1,25 kg • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

108•BBQ Barrel€6075
excl. btw



99
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Een mooi pakket  
met een gevarieerd 

aanbod aan producten;  
voor iedereen zit er wel 

iets lekkers in!

• Bureaulamp • Serveerbord ‘Bon Appetit’ Ø 33 cm 
• Franse rode wijn Le Puits Pierre, 75 cl • Toast 
• Mix voor oliebollen • Twee flesjes mineraalwater 
• Gepelde tomaten • Cakerol • Thee bosvruchten 
• Twee honeyspoons • Pinda’s gezouten 
• Pretzelsticks XXL • Truffels • Marshmallows 
• Ontbijtkoek • Lange Vingers • Smeerkaas • Twee 
kuipjes Mr. M. Ardenner paté • Twee suikerwafels 
• Aiolli • Toast mix • Zoete popcorn • Geraspte 
Italiaanse kaas • Chocolates de luxe • Vanille 
fudge • Hagelslag melk • Chips sea salt • Matze 
crackers • Pasta schelpjes • Harlekijntjes zachte 
zoete droprepen • Zilveruitjes • Chocodrank 
• Zwarte bessen jam • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

109•Big Black
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€6100
excl. btw
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• Elektrische Slowcooker RVS inhoud 1,5 ltr. met glazen deksel • Ovenschaal 
rond Ø 18 cm, 2 assorti rustiek blauw • Servetten spices & herbs • Slow Cooking 
boekje • Schaaltje vierkant met handgreepjes, rustiek assorti • Franse rode 
wijn Fonvène Rouge Ardeche 75 cl • 3-Delige houten lepelset • Twee flesjes 
Grimbergen Dubbel speciaal bier • Chips zeezout • Maïs snacks • Kaascrispies 
• Gezouten Tukkies • Kaaspuntjes • Rijst • Zwarte olijven tapenade • Stoofvlees 
kruidenmix • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

110•Slow Cooking

€6450
excl. btw
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• Elektrische Raclette Grill - 6 pannetjes - zwart • Servetten xmas gold • 3-Vaks 
raclette borden, set à 2 incl. spatels • Zuid-Afrikaanse rode wijn Kaaps Geskenk 
Cape Red, 75 cl • Kruidenbotermix • Gourmet vleeskruiden • Zonnebloem 
broodmix in bakvorm • Romige cocktailsaus • Aioli • Olive oil extra virgin 
• Salademix olijfolie en croutons • Slagroom • Pannenkoekenmix • Kersen zonder 
pit • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

111•Raclette de Luxe

Familie gezelligheid 
bij uitstek

€6875
excl. btw
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• Zwarte 4-wheel drive cabinsize trolley, 52 x 32 x 20 cm • Oordopjes in doosje 
• Rood bagagelabel • Rood reisdocumentenmapje • Languedoc: Franse rode wijn 
Bellevigne rouge, 75 cl • Barcelona: Chips • New York: Pretzel sticks in 4 smaken 
• Nice: Crème de brie • Hollywood: Popcorn zout • Venice: Pizzastukken oregano 
• Shanghai: Mie • Bangkok: Satesaus • Brussel: Frietmallows • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

112•Around the World

€6995
excl. btw
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• Fraaie auberginekleurige 4-wheel drive cabinsize trolley, 52 x 32 x 20 cm 
• Servetten ethno • Italiaanse rode wijn Caleo Nero d’Avola, 75 cl • Gezouten 
Tukkies • Kaaspuntjes • Chili/honing pinda’s • Tikka Masala • Tomaten tapenade 
• Maïs snacks • Picos Andaluz • Rijst • Chips zeezout • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

113•Grenzeloos op Reis

€7150
excl. btw
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• Zwarte storage poef, 38 x 38 x 39,5 cm, van stevig kunststof met heerlijk 
zachtzittende gecapitonneerde zitting • Zwarte fleeche deken, 150 x 130 cm 
• Multifunctionele water/thee/limonade kan, 13 x 8,5 x 29 cm • Zwart/wit 
serveerbord Bon Appetit Ø 33cm • Zuid-Afrikaanse rode wijn Weltevrede 
Insp!red – Pinotage, 75 cl • Cappuccino • Pralines • Appel/kaneel koekjes • Pinda’s 
gezouten • Popcorn • Aardappelchips • Smeerkaas • Cakemix • Crispy crackers 
• Marshmallows • Carbonara saus • Tagliatelle pasta • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

114•Chique Poef

Prachtig afgewerkt, 
een eyecatcher 

in huis!

€7550
excl. btw
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• RVS Bestekhouder, 3 assorti 13,5 x Ø 10,5 cm • Houten pollepel set, 3-delig • Twee 
aardewerk mokken, 300 cc, 3 assorti • Koffiekan 1 ltr., 4 assorti • Keukenweegschaal 
5 kg, 3 assorti • Dienblad 52 x 35 x 3 cm, 3 assorti • Voorraaddozen set 10-delig, 
4 assorti • Messenset 5-delig • Broodtrommel, 32 x 21 cm • Snijplank Bamboe met 
print, 40 x 30 cm • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

115•Mooi in de Keuken!

Voor een trendy en gewaardeerde 
keuken upgrade!

€7750
excl. btw
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• Elektrische rode Espresso Maker • Espresso kop en schotels set, 12-delig 
• Opbergblik koffie 17x10 cm, 3 assorti • LavAzza Caffé Espresso • Chocolade 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

116•Heerlijke Espresso

Met kleine 
slokjes Italiaans 

genieten!

€7995
excl. btw
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• 3-Delige mandenset naturel/zwart, Ø 29 x 14 cm, Ø 35 x 18 cm en Ø 43 x 23 cm  
• Een touw met LED verlichting, 150 cm met 15 LED lampjes • Portugese rode wijn 
Pé Tinto, 75 cl • Aardappelchips naturel • Pretzel sticks in 4 smaken • Borrelworst 
• Kaaswafelblokjes Gouda • Frietmallows • Thee • Kruidkoek reep cranberry 
• Dropmix • Cacao Truffels • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

117•Manden Trio

€8000
excl. btw
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• Serveerplank XXL mango hout, 100 x 28,5 x 7,5 cm  
• Twee schaaltjes met handgreepjes, 4 assorti 
• Cocktailprikkers • Houten kandelaar met glazen 
windlicht 17 x 17 x 21 cm • Drie maxi theelichten 
in organza zakje • Kaasbijltje met houten handvat 
• Servetten olives • Spaanse rode wijn Gusto 
Tempranillo, 75 cl • Groene olijven • Bruschetta 
zongedroogde tomaat • Aïoli clásico • Olijfolie 
• Dipstokjes • Mediterraans plukbrood in bakvorm 
• Pinda’s gezouten • Wyngaard kaas zwarte peper 
• Tapas trio vleeswaren • Patatas Fritas • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

118•Tapas Plank XXL

Hier kun je mee 
thuiskomen!!

€8950
excl. btw



111



112

• Multifunctionele vuurkorf/BBQ in stevig metaal 39 x 39 x 49 cm • Zweedse 
fakkel 16/23 x 25 cm • Champagne flûtes, 2-delig • Bierglazen, 2-delig 
• Wijnglazen, 2-delig • Snijplank bamboe, 22 x 14 cm • Franse mousserende 
witte wijn Veuve du Vernay Brut, 75 cl • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 
75 cl • Monastère Abdij bier blond 6,5 %, 75 cl • Ravioli zoutjes • Kaasplankje 
• Borrelworst • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

119•Stoer & Chique

€8995
excl. btw
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• Elektrische Hetelucht friteuse, 3,6 ltr. 1400W • Aardappelsnijder • Spaanse 
rode wijn Gusto Tempranillo, 75 cl • Earth Water still • Kaaspuntjes • Belgische 
mayonaise • Duo snack box salami & zoutjes • Chips zeezout • Salty biscuits  
• Toast naturel • Pretzelsticks XXL • Thee bosvruchten • Ontbijtkoek 
• Amandelkransen • Marshmallows • Zoete popcorn • Vanille fudge • Verpakt  
in een bijpassende geschenkdoos

120•Hete Lucht

Hete aardappel 
door hete lucht!

€9350
excl. btw
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Doos Hartig
• Ovenwant 18 x 28 cm • Pannenlap 20 x 20 cm  
• Italiaanse rode wijn Pergolino Rosso, 75 cl  
• Twee flesjes Hertog Jan bier • Mineraal water 
• Tagliatelle pasta • Pastasaus basilicum • Tortilla’s 
• Mexicaanse kruidenmix • Pompoensoep 
• Salade & Soep crouton mix • Pretzelsticks 
XXL • Chips sea salt • Broodsnacks peper 
& sour cream • Popcorn zout • Kaaspuntjes 
• Toast naturel • Smeerleverpastei • Pretzels 
• Twee zakjes Picos Andalus • Groene olijven 
zonder pit • Allioli • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos  

Doos Zoet
• Cakevorm 25,5 x 13 x 6 cm • Bella Ella 
Sparkling White 0% • Mineraal water 
• Iced coffee • Appelsap • Vegter’s rolletjes 
• Slagroom • Biologische maiswafels • Cakemix 
• Peperkoek met quinoa • Caramel sticks 
• Caffè espresso • Nougat met pinda’s en 
vruchten • Toffees • Chocosterren koeken 
• Zwarte thee • Peppermint rocks • Zwarte 
bessen jam • Twee stroopwafels in duopak 
• Twee kandij sticks • Marshmallows 
• Chocolates de luxe • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos  

121•Hartig & Zoet

Beide dozen worden  
in één grote geschenkdoos 

verpakt.
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€9500
excl. btw
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• Zwart zacht plaid, 150 x 130 cm • Champagne flûtes, 2-delig 
• Ted Sparks scented candle Bamboo & Peaony, 8 x 15 cm 
• Chocolade blok XXL, 15 x 27 cm, 950 gram op pallet • Franse 
mousserende witte wijn Veuve du Vernay Brut, 75 cl • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

122•Verwennerij!

Zó kom je de koude 
winteravond wel door!

€9595
excl. btw
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• Zwart zacht plaid, 150 x 200 cm • Mar10 Luxe Hoedendoos set 
Abondant • Mar10 luxe foto lijst goudkleurig  Acquigny, 13 x 18 cm 
• JP Chenet Divine mousserende witte wijn Muscat demi-sec, 75 cl 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

123•Over de Top!

Smaakvol, trendy 
en stylisch!

€9995
excl. btw
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• Kooduu Synergy 35: Sfeerlamp, wijnkoeler én bluetoothspeaker in één,  
Ø 24 cm x 41,2 cm • Champagne flûtes, 2-delig • Franse mousserende witte 
wijn Veuve du Vernay Brut, 75cl • Cacao Truffels • Hoeksche chips met truffel 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

124•Kooduu Gift

€11585
excl. btw
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• Antieke Rijstbak, 37 x 37 x 24 cm • Wierookset Nuance pijnboom • Servetten 
asian flowers • Chopsticks 5 paar • Twee zwarte, robuust aardewerk schaaltjes,  
Ø 15 cm • Chileense witte wijn Payada Chardonnay, 75 cl • Twee flesjes Singha 
Chinees bier • Kroepoek pittig gekruid • Icetea perzik • Mie • Gebakken uitjes 
• Crunchy satésaus • Ketjap manis • Rijst • Sambal • Woksaus sweet & sour 
• Asian Wok Oil tube • Wasabi mix • Chili crackers • Zwarte thee • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

125•Origineel Antiek

Deze originele Aziatische antieke rijstbak werd 
vroeger op de rijstvelden bij het oogsten gebruikt. 

Elke bak is een uniek exemplaar! 

€12850
excl. btw
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• Ovale tinnen ijsemmer in retro style • Fles rode 
Italiaanse wiijn Merlot, 75 cl • Salami worst bereid 
met Barolo wijn • Grana Padano Parmesaanze kaas 
• Pasta I Fidanzati Capresi • Sapori Italiaanse pastasaus 
• Premium Coffee Blend Caffè Corsini • Piemonte 

127•Spumantiera Chloë

126•Santa Claus

• Jute zak met Kerstman afbeelding 
• Authetieke Italiaanse Pandoro Kerst 
Cake • Fles Spumante Dolce, Italiaanse 
zoete mousserende witte wijn, 75 cl, 
heerlijk bij alle zoete versnaperingen 
in dit packet • Cantuccini koekjes 
met chocoladestukjes • Reep zachte 
amandel nougat. • Alle lekkernijnen van 
dit “dolce” pakket worden in de jute 
zak verpakt en geleverd in een fraaie 
kerstgeschenkdoos.

Hazelnoot Cookies • Gorgonzola 
kaassticks • De opgemaakte emmer 
wordt feestelijk verpakt in cellofaanfolie 
en geleverd in een fraaie geschenkdoos.

€2950
excl. btw

€2680
excl. btw
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129•Menu al Tartufo

128•Piemonte  
in Tavola

• Ovale whitewash rieten mand met binnenvoering • Fles 
Italiaanse rode wijn Barbera d’Asti, 75 cl • Stuk Salumificio 
spek met kruiden • Truffle Salami, specialiteit Piemontese 
• Carnaroli rijst met gedroogde Porcini paddestoelen 
• Walnoot Cake • Gnocchetti pasta • Pastasaus met 
paddestoelen • Langhetti soepstengels met olijfolie • Basis 
voor Minestrone soep • Pot hazelnoot pasta (luxe Nutella) 
• Piemonte Hazelnoot Cookies • Barolo Chocolate 
Praline Bonbons • De opgemaakte mand wordt verpakt 
met feestelijk cellofaanfolie en geleverd in een stijlvolle 
geschenkdoos.

• Houten cadeau kist • Fles rode 
Italiaanse wijn Cabernet, 75 cl • Stuk 

Salumificio spek met truffel belegd 
• Belegen kaas met truffel • Fles 

olijfolie extra virgin met truffel • Truffel 
Salami worst • Kikkererwten soep met 

zomertruffel • Pot Trapani zout met truffel 
• Zak Tagliolini pasta met zwarte truffle • Pak 

Truffel Arborio rijst • Truffel Polenta • Pot 
Truffel roomsaus • De opgemaakte kist wordt 

verpakt in feestelijk cellofaanfolie en geleverd in 
een prachtige geschenkdoos.

€6070
excl. btw

€5365
excl. btw
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Een melkchocolade 
Champagne fles, 
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

132•Choco 
Champagne 

130•Choco Treat

131•Choco Star 

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

•  Verpakt per 18 st. in een verzenddoos

Deze heerlijke kerstster van massieve 
chocolade wordt gevuld met echte 
Belgische kerstchocolade in wit, melk en 
puur, 400 gram. Heerlijk om met elkaar 
van te genieten tijdens de feestdagen. Dit 
product is tevens zeer geschikt om uw 

klanten, personeel of 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!

€1250
excl. btw

€570
excl. btw

€1295
excl. btw
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•  Verpakt per stuk in een verzenddoos 
Kan individueel verzonden worden

135•Choco Tree

133•Choco 
Krans

134•Choco 
Balls

Originele massieve kerstkrans van maar liefst 350 gram 
melkchocolade, getooid met een sfeervolle strik en 
wensplaatje.

Glazen presenteerschaal  
24,5 x 24,5 cm, gevuld 
met echte Belgische 
kerstchocolade in wit, melk 
en puur én enkele 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 echte Belgische kerstchocolade in wit, melk en puur én 
een chocolade dennenboom, 900 gr. De opgemaakte schaal 
wordt verpakt in transparante folie

Vanaf 20 stuks kan hier ook uw eigen kerstwens op aangebracht 
worden. Meerprijs hiervoor is f 1,25 per stuk, excl. btw.

Prijs voor verzending per stuk 
op aanvraag

Prijs voor verzending per stuk 
op aanvraag

€2450
excl. btw

€1500
excl. btw

€2295
excl. btw
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136•Añoranza

139•Veuve du Vernay 140•Biotiful

138•Doppio Passo

137•Scavi & Ray Giftbox

Deze wijn is gemaakt van de Cabernet 
en de Shiraz druif. De Spaanse rode 
wijn heeft een volle kleur en een gulle 
geur van zwart en donkerrood fruit. 

Een assemblage van Colombard, 
Sauvignon Blanc en Chardonnay. 
Fris, fruitig en bloemig in de neus. 
In de mond elegante bubbels en 
heerlijke aroma's van appel en 
peer. Een feestelijk mousserende 
witte wijn voor elke gelegenheid. 

•  Franse mousserende witte  
wijn Veuve du Vernay Brut,  
75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Biotiful, dat is 'ie zeker deze 
biologisch gecertificeerde 
Merlot. Heerlijk bij de maaltijd, 
een bord pasta, een stukje 
vlees of tijdens de BBQ. De 
lege fles krijgt een volgend 
leven als vaas wanneer u de 
uit lege theezakken gemaakte 
bottle vase er overheen laat 
zakken. Zeer decoratief! 

• Bottle vase Houses 
• BIO Biotiful Merlot, 75 cl 
•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

De Negroamaro is een typische druif 
uit Zuid-Italië en betekent ‘zwart’ 
(negro) en ‘bitter’ (amaro). Hij is mooi 
afgerond, sappig en prachtig robijnrood 
van kleur. Aardbei en framboos in 
de geur, bosvruchten en kersen in de 
afdronk. Een heerlijk glas rode wijn.

• Doppio Passo Negroamaro, 75 cl 
•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Speciaal ontworpen luxe giftbox 

• Twee sierlijke Champagne flûtes 
•  Piccolo Prosecco Frizzante 

Scavi & Ray, 20 cl

De smaak is rond en rijk met 
een brede fruitige afdronk. 

•  Lozano Añoranza Cabernet/
Shiraz, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

€975
excl. btw

€1245
excl. btw

€1125
excl. btw €995

excl. btw

€1050
excl. btw
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141•Veuve Ice

143•Les Bories 144•Thomas Barton

142•Beaurempart

Een lichte mousserende Franse 
witte wijn met groene tinten. 
Royaal schuim, fijne en talrijke 
bubbels. Fruitig, bloemig en fris 
met aroma’s van citrusvruchten. 
Fijn bruisend zonder overdaad. 
Een jonge zachte feestelijke 
bubbel in een strakke, moderne 
uitstraling. 

Een Franse witte wijn uit de Pays 
d'Oc, gemaakt van de Chardonnay 
druif. Aroma’s van bloesem en geel 
fruit. In de mond veel fruit. Verder 
ronde tonen en iets vet, met meer 
dan voldoende fraicheur. Lang 
nablijvende afdronk. Een heerlijke 
wijn voor alle dag. 

Een Franse rode Bordeaux 
wijn, gemaakt met Merlot en 
Cabernet Sauvignon druiven. 
U proeft een hint van paprika, 
kersen, karamel. Hij is rijp en 
smaakvol met mooie tannines 
in een elegante stijl, met 
goede zuren, afgerond, en een 
zachte finale: Een mooi glas 
rode Bordeaux! Heerlijk bij 
pasta met tomatensaus en 
vlees, gegrilde kip, een mooie 
pepersteak, zachte kazen. 

•  Thomas Barton Bordeaux 
Réserve Rouge, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Diepgekleurde Franse robijnrode 
wijn met een elegant bouquet van 
zwarte bessen, pruimen, groene 
paprika en subtiele tonen van 
vanille en toffee. De smaak is gul en 
sappig en de afdronk fluweelzacht. 
Heerlijke wijn bij bijv. tournedos 
met knoflookaardappeltjes uit de 
oven, gemarineerde spare ribs, 
gegrilde groentes en pittige kazen. 

•  Beaurempart Cabernet 
Sauvignon/Merlot Grande 
Réserve Pays d'Oc, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

•  Veuve du Vernay ICE 
White, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

U houdt deze wijn gekoeld 
dmv het koelelement 
met schenktuit. Een mooi 
compleet geschenk! 

•  Franse witte wijn Les 
Bories Chardonnay Pays 
d'Oc, 75 cl 

•  Wijnkoeler met schenktuit 
RVS 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

€1295
excl. btw

€1760
excl. btw

€1590
excl. btw

€1475
excl. btw
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145•Montgolfier

147•Barrique 148•Sedosa

146•Samenwerking

Een Chardonnay zoals je ‘m mag 
verwachten: lekker aromatisch, met 
mango, honing, vanille en room. 
Aangenaam citrusfruit, goede zuren 
en frisheid in de finale. 

Franse Merlot wijn, dieprood van 
kleur, met in de geur zwarte bessen 
en kersen. In de smaak bosfruit, rijpe 
tannines, wat kruidigheid, ‘toast’ 
en vanille. Mooi stevig en in balans. 

Sedosa Negre: Biologische Spaanse 
wijn met een dieprode kleur en paarse 
reflecties. Aroma’s van bosbessen, 
aardbeien, zwarte kersen, chocola 
en tabak. De wijn combineert goed 

Dit bijzondere duo symboliseert 
de samenwerking tussen u en 
uw relaties! De twee flessen zijn 
samengebonden door het "Samen 
Werking" etiket. Een perfect 
relatiegeschenk! 

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

•  Franse witte wijn 
Chardonnay, 50 cl 

•  Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos

Heerlijk als apéritief, bij 
gevogelte en visgerechten. 
De Cabernet Sauvignon 
is iets zwoel, rond en 
zacht met rijp rood fruit. 
Perfect bij rood vlees of in 
combinatie met gerechten 
met sausjes en gegrilld vlees. 

•  Franse witte wijn 
Montgolfier Chardonnay, 
75 cl 

•  Rode Franse wijn 
Montgolfier Cabernet 
Sauvignon, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Heerlijk om op zichzelf te drinken. Daarnaast goed  
te schenken bij koude vleesgerechten, tapas 
en charcuterie, pepersteak of lamsvlees 
van de grill. De fles wordt geleverd in 
een origineel teakhouten houder, elk 
exemplaar is uniek! 
•  Barrique d'Or Merlot, 75 cl 
•  Teakhouten flessen houder
•  Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos

met kalfsvlees, varkensvlees, konijn, gekruide 
vegetarische oven- of stoofschotels.

Sedosa Blanco: Biologische 
Spaanse wijn met een heldere 
kleur en gouden glans. Een 
frisse, zachte smaak van 
gele grapefruit, perzik en 
kruisbessen, wat grassige 
geuren en een lange, 
mineralige afdronk. Heerlijk 
bij allerlei borrelhapjes, 
frisse salades, vis, pasta’s en 
groenten. 

•  Sedosa Organic Negre, 75 cl 
•  Sedosa Organic Blanco, 75 cl 
•  Verpakt in een geschenk-
doos met ludieke tekst

€1795
excl. btw

€2335
excl. btw

€2295
excl. btw

€2195
excl. btw
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149•Emotion

151•Esporão 152•Accussi

150•Kaaps Geskenk

De rode wijn Emotion No. 1 is gemaakt 
van Merlot en Cabernet druiven uit de 
Languedoc. In geur en smaak donkerrood 
fruit als kersen en bramen, heel subtiel 
wat hout. Een afdronk met wat fijne 

Pé Branco: Heldere lichtgele Portugese 
wijn met een uitnodigende geur van 
citrus, steenvruchten, rijper wit fruit 
(peer) en een hint van bloemetjes. Goed 
bij gegrilde vis, schaaldieren, lichte kazen.

Deze mousserende Italiaanse wijn 
van de lokale Grillo druif is uitermate 
elegant en plezierig om te drinken als 
aperitief, maar ook bij een verscheiden-
heid aan hapjes en gerechten. Zacht geel 

De geur  van deze volle en aromatische 
rode Zuid-Afrikaanse wijn doet 
denken aan rood fruit, als rode bessen, 
kersen en voornamelijk aardbeien. De 
wijn is mooi zacht en afgerond, met 

kruidigheid en zachte tannines. Mooi ape ri-
tief en bij gerechten met rood vlees, wild, 
stamppot en oude kazen. De 
witte wijn Emotion No.2 is een 
blend van Chardonnay en Viognier 
druiven met een korte periode 
houtrijping. In de neus fris 
fruit, acacia, honing, vanille en 
geroosterde toast. Heerlijk als 
aperitief, past goed bij quiches, 
salades, wit vlees, gerechten 
met kip en vele visgerechten.  
•  Emotion no. 1 Merlot/

Cabernet, 75 cl 
•  Emotion no. 2 

Chardonnay/Viognier, 75 cl 
•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

aantrekkelijke zuren. De wijnfles 
wordt geleverd in een unieke 
 vilten wijnfles houder met  
een springbok “kraag”.  
Hoe Afrikaans wil je het 
hebben? 

•  Kaaps Geskenk Cape 
Red, 75 cl 

•  Wijnfles houder 
Springbok 

•  Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos

Pé Tinto: Fruit, daar draait het om bij deze helderrode Portugees. 
De geur is verleidelijk: rijpe kersen, pruimen, bramen en een hint van 
specerijen. Een zachte drinkwijn met frisheid en vriendelijke tannines. 
Heerlijk bij pizza, pasta, kip, ovenschotel met gehakt.

De olijfolie van 
Herdade Esporão 
komt van zorgvuldig 
geselecteerde olijven 
welke het frisse en 
fruitige aroma leveren. 
Heerlijk over salades. 

• Pé Branco, 75 cl 
• Pé Tinto, 75 cl 
•  Esporão Olive Oil 

Galega, 500 ml 
•  3-fles wijnkist met 

schuifdeksel

droog en mineralig 
met fruit in de afdronk 
en een plezierge 
mousse. Geserveerd 
in de wijnkoeler 
van imitatiebont is 
deze combinatie dé 
blikvanger op uw tafel!
 
•  Feudo Arancio Accussi 

Sparkling, 75 cl 
• Wijnhouder Pels grijs 
•  Verpakt in zilver-
kleurige luxe magneet 
geschenkdoos

met een frisse groenige vleug. Je ruikt florale 
tonen van Acacia, Magnolia en fris fruit, 
zoals groene appel, peer en perzik. Mooi 

€2710
excl. btw

€3710
excl. btw

€3455
excl. btw

€3025
excl. btw
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153•Florence Aaldering

155•Il Pumo 156•Monopole

154•Barton Duo

De wijnen van het wijnhuis Aaldering in 
Devon Valley te Stellenbosch Zuid-Afrika 
zijn geliefd in de gastronomie en bij de 
echte wijnliefhebbers.
Florence rood: Een krachtige, elegante 
blend van Shiraz, Cabernet Sauvignon 
en Merlot.  Aroma's van geroosterde 
koffiebonen, zwarte kersen en zoet hout. 

De typische druivenrassen uit de Salento 
streek, -Sangiovese, Malvasia Nera en 
Aglianico-, geven deze Italiaanse rode 
wijn zijn robijnrode kleur waarin paarse 
tinten en  een intense neus van rood fruit. 

Heidsieck Monopole Champagne 
Green Top wordt als basis 
champagne gemaakt van de klassieke 
druivenrassen zoals de Pinot Noir, 
Pinot Meunier en de Chardonnay, 
waarna het bij de definitieve botteling 
een klein beetje suiker toegevoegd 
krijgt om zo de demi-sec smaak, 
het hele fijne zoetje, te verkrijgen. 
Appel en meloen in de geur, in de 
smaak wit fruit, citrus, peer en limoen 
met een klein beetje karamel. De 
mousse is krachtig en feestelijk. 
Een heerlijke allemansvriend als 
apéritief! Combineer ‘m ook eens 
met zeevruchten, kip of Oosterse 
gerechten.

•  Heidsieck Monopole Champagne 
Green Top demi-sec, 75 cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Barton Rouge Médoc: Verleidelijk met 
kruiden, vanille, room en stevigheid. Goede 
zuren, fris en een elegante hout toets. Heer-
lijk bij een risotto met paddenstoelen, steak, 
mediterrane bonen schotels en boerenkaas.

Een volle wijn, fris en mooi in balans. Smaakt perfect bij vleeswaren 
zoals salami maar ook bij hartige voorgerechten, risotto en lichte 
vleesgerechten. Samen met de unieke wijnstandaard van wit touw 
maakt dit tot een intrigerende combinatie op uw tafel.

• San Marzano Il Pumo Rosso, 75 cl 
• Wijnflessen houder Touw 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Heerlijk bij een stuk wild, rib-eye, gegrilde 
groenten en mediterrane kruiden.
Florence wit: In deze witte blend 
zorgt de Chardonnay voor de rondheid 
en lengte, de Sauvignon Blanc voor de 

fruitige en frisse tonen. In de geur 
noten en veel tropisch fruit, in 
de mond een mooie mineraliteit. 
Heerlijk als apéritief, bij visgerechten 
en kaas.
•  Florence Aaldering rood Shiraz/

Cabernet Sauvignon, 75 cl 
•  Florence Aaldering Chardonnay/

Sauvignon Blanc, 75 cl 
• Verpakt in een geschenkdoos

Barton Blanc Graves: Exotisch, 
fijne houttoets en iets vanille door 
het Franse eiken. De mooie zuren, 

kruisbessen, bloemen, 
peer en appel geven 
deze witte Graves haar 
frisheid. Heerlijk bij 
zeebaars, gegratineerde 

zalm, gebakken tong 
of tarbot.

•  Barton Bordeaux 

Rouge Médoc, 75 cl

•  Barton Bordeaux 

Blanc Graves, 75 cl

•  Verpakt in een 

geschenkdoos

€3825
excl. btw

€4800
excl. btw

€3915
excl. btw

€3840
excl. btw



KERSTMIS 
2019, 

hét moment 
voor een blijk 

van waardering!

157•Rimbaldi

159•San Marzano 160•Aaldering Trio

158• Grieks olijf duo

Prachtig relatiegeschenk met twee flessen 
Rimbaldi Italiaanse rode wijn. Mooi 
donker rood van kleur. In de geur rood fruit, 

Een prachtige 
geschenkkist, 
waarin 6 flessen 
heerlijke Italiaanse 
wijn. 2 Flessen 

De wijnen van het wijnhuis Aaldering in 
Devon Valley te Stellenbosch Zuid-Afrika 
zijn geliefd in de gastronomie en bij de ech-
te wijnliefhebbers. Deze Gourmand kist 
zal dan ook zeker waardering oogsten bij 

Een speciale combinatie uit Griekenland: 
een duo van Eleolado olijfolie extra vierge. 
De ene fles bevat de eerste persing van 
groene olijven uit het Griekse Chalkidiki. 
Puur natuur, onbehandeld en zonder 

de ontvangers! De Pinotage heeft prachtige donkere fruittonen met 
aroma’s van frambozen en aardbeien. Klassieke nuances van vanille en 
woest kreupelhout zorgen voor een complexe Pinotage met ronde 
tannines. Heerlijk bij wild, eend, belegen kazen. De Sauvignon Blanc 
is een smakelijk samenspel 
van tropische elementen en 
exotisch fruit. In de afdronk 
mineraliteit en frisse citrus. 
Heerlijk als apéritief, bij 
schaal- en schelpdieren 
en lichte risotto. De 
Shiraz is krachtig en 
elegant met aroma’s van 
zwarte kersen, witte 
peper en kruidnagel. De 
rijke en volle smaakstruc-
tuur laat een stuk wild 
goed tot zijn recht komen.

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 wederom gebleken dat het krijgen van een kerstpakket het meest 
gewaardeerd wordt door de ontvangers.

Natuurlijk zijn hierin diverse keuzemogelijkheden:

Indien u kiest voor “Traditioneel”
Met de exclusieve nieuwe collectie 2019 bieden wij verrassende voorstellen waarmee 
u relaties en personeel zult verblijden. Dit jaar heeft u de keuze uit maar liefst 
125verschillende traditionele geschenkpakketten variërend in prijs van e 9,75 tot 
e 128,50. Noviteiten en Trends bepalen mede de samenstelling van deze fraaie pakketten.
Zoals het Speciaal Bier, Interieurcadeaus, StreetFood, Wellness, MVO, BBQ, 
Botanical, Outdoor, Western, Meesterwerk, 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 “Chocoladegeschenken” 
Een aantrekkelijk aanbod ambachtelijk gemaakte chocoladegeschenken waarmee u zeer 
zeker ook de meest verwende chocolade liefhebber positief zult verrassen! 

Indien u kiest voor “Wijngeschenken” 
Of het nu een feestelijk mousserende wijn, een heerlijke witte Italiaanse Sauvignon/
Malvasia of een mooie volle Médoc betreft, wij hebben vast en zeker uw keuze in huis. 
Ook voor Biologische wijn bent u bij ons aan het juiste adres..

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 kunnen samenstellen.  
Informeer bij ons naar de mogelijkheden hiervoor. 

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

in de smaak rode kers en bessen, 
sappig, met een stevige afdronk. 
Lekker op zichzelf, komt ook bij 
de maaltijd tot zijn recht. Bij pasta 
met rode saus, gegrild rood vlees, 
harde kazen en BBQ-gerechten. 
Open de wijnflessen middels bij-
geleverde fraaie kurkentrekker. 

De luxe C-Secure Vintage 
lederen Wallet beschermd 
uw cards tegen skimmen. Een 
top geschenk! 

•  2 Flessen Rimbaldi Monte-
pulciano d’Abruzzo, 75 cl 

• Kurkentrekker hout/rvs 
•  C-Secure Vintage Wallet 

Cognac kleurig leder 
•  Verpakt in een draagkoffer 
met venster

toevoegingen. Bijzonder door de groene kleur en de volle smaak. 
De andere heeft dezelfde olijfolie, echter met toevoeging van 
zeekraal in de fles! Ervaar de verfijnde, zachte smaak van de olijfolie 
met een ziltig tintje. Heel bijzonder en bijzonder lekker!  
Beide flessen worden gepresenteerd in 
een teakhouten flessenhouder. 

•  Een fles Griekse 
groene olijfolie, 500 ml 

•  Een fles Griekse 
olijfolie met Zeeuwse 
zeekraal, 500 ml 

•  Teakhouten flessen-
houder voor 2 flessen 

•  Verpakt in een 
geschenkdoos

Negroamaro: Intens 
aroma met zwarte bes en 
wild fruit, kruidig, met hinten van tijm. Perfect bij smaakvolle voor-
gerechten, vleesgerechten en rijpe kazen. 2 Flessen Sauvignon 
Blanc/Malvasia Bianca: Bloemige tonen, hint van citrus en tropische 
vruchten. In de mond levendige zuren, fris en mineralig. Heerlijk bij 
voorgerechten,vissoep, verse kazen en pastagerechten met lichte 
sauzen. 2 Flessen Primitivo: Robijnrood met paarse tinten. Intense 
aroma’s van pruim en kersen. Kruidig, met rozemarijn en vanille 
geuren. Lekker bij hartige voorgerechten, rood vlees en gerijpte kazen.

€5620
excl. btw

€9900
excl. btw

€7025
excl. btw

€5935
excl. btwVoorwoord
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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 
afleveren. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de 1e week van 
december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 29 november is de laatste besteldatum 11 november 2019
• Voor levering voor 13 december is de laatste besteldatum 22 november 2019
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 11 november 2019. 
De uitlevering is dan vanaf 16 december 2019.

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.
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