
KAAS- EN BIERGESCHENKEN 2022

nr. 216 "Dutch"

Een leuk en feestelijk geschenk bestaande uit : flesje abdijbier, blond ; krokante
kaaskoekjes ; stukje jong belegen kaas ; potje "boeren" mosterd ; héérlijke 
stroopwafels ; oer-Hollandse boterbabbelaars ; XXL melkchocoladereep en 

smakelijke aardbeienjam.
N.B. het geheel feestelijk verpakt in een kartonnen showschaal met folie en raffia.

Excl. BTW 39,52 Incl. BTW 44,34



nr. 217 "Turon"

Een gezellige "borrelbox" bestaande uit : fles Ramon Roqueta, Tempranillo, 
Spaanse rode wijn ; fles Ramon Roqueta, Macabeao/Chardonnay, Spaanse witte
wijn ; krokante kaaskoekjes ; stukje oude "wijngaard" kaas ; een fuet, droge

Spaanse worst ; heerlijke tapenade van groene olijven en krokante crostini's,
crackertjes met zeezout.

Excl. BTW 40,03 Incl. BTW 46,07



nr. 218 "Synera"

Leuk kaas/wijngeschenk met een flesje Synera, Spaanse rode wijn ; "Reypenaer"
kaasje van 1 jaar oud ; krokante pepercrackertjes ; een héérlijke dip van
dadel en balsamico ; ardennerpâté en om dit alles te serveren een houten 

kaasplankje.
N.B. dit alles verpakt in folie met bijpassende raffia.

Excl. BTW 29,25 Incl. BTW 33,24



nr. 219 "Verdejo"

Leuk kaas/wijngeschenk met een fles Estaciones, Verdejo, Spaanse witte wijn ;
krokante "Rotterdamsche" kaasbolletjes ; stukje "Rotterdamsche" kaas van
32 weken oud en een potje "Rotterdamsche" mosterd/dille dip.

N.B. dit alles verpakt in folie met bijpassende raffia.

Excl. BTW 24,49 Incl. BTW 27,69



nr. 220 "Estaciones"

Leuk kaas/wijngeschenk met een fles Estaciones, Spaanse rode kwaliteitswijn ; 
 “Reypenaer kaasje van 1 jaar oud  ; krokante kaaskoekjes met ui en knoflook ; 

een fuet, droge Spaanse worst en een cup “borrel” notenmix.

N.B.: Dit alles verpakt in een kartonnen kado-vensterdoos.

Excl. BTW 26,86 Incl. BTW 30,53



nr. 221 "Kaasplankje"

Een smakelijk en feestelijk kaasgeschenk bestaande uit : flesje Chateau des
Eyssards rouge, Franse rode wijn ; kaas met groene pesto ; kaas met brandnetel ;

mosterdkaas ; een smakelijke balsamico dip met dadel en een origineel houten
kaasplankje.
N.B. Dit alles verpakt in een kartonnen kado-vensterdoos.

Excl. BTW 32,96 Incl. BTW 37,68



nr. 222 "Reypenaer"

Origineel kaas/borrelgeschenk met een Estaciones, Spaanse rode kwaliteitswijn ;
een affiné kaasje met zontomaat/bieslook ; een "reypenaer" kaasje van 1 jaar oud ;

krokante kaaskoekjes en héérlijke "knabbel"notenmix.
N.B. : Dit alles verpakt in een kartonnen kado-vensterdoos.

Excl. BTW 27,38 Incl. BTW 31,02



nr. 223 "Proost"

Origineel borreldoosje gevuld met : flesje Paul Mas, Chardonnay en een flesje
Paul Mas, Merlot, beide Franse kwaliteitswijnen ; een affiné kaasje met zwarte
peper ; krokante dipstokjes ; héérlijke aioli ; pikante mini salamiworstjes en 
"knabbel"notenmix.

Excl. BTW 27,32 Incl. BTW 31,02



nr. 224 "Costa Bravo"

Een borrelgeschenk met een grote serveerplank opgemaakt met : Estaciones,
Spaanse rode kwaliteitswijn ; krokante scrocchi crackertjes met knoflook ; héérlijke
tomatentapenade ; smakelijke chorizo worstjes en een stukje Noord-Hollandse
overjarige kaas.
N.B. : het geheel feestelijk verpakt in folie met bijpassende raffia.

Excl. BTW 36,75 Incl. BTW 42,12



nr. 225 "Port / Reypenaer"

Portgeschenk in een luxe zwarte doos met : een fles Taylor’s select, reserve port ; 
een 2 jaar oud Reypenaer kaasje ; een affiné kaasje met zontomaat en bieslook en 
een affiné kaasje met zwarte peper. ’n Mooie combinatie !

Excl. BTW 41,23 Incl. BTW 47,18



nr. 226 "Bierpakket Berne"

5 Soorten Berne abdijbier in een originele geschenkverpakking. “Vier het Leven” !

Excl. BTW 16,05 Incl. BTW 19,43



nr. 227 "Bierpakket Budels"

5 Soorten Budels bier met bijpassend glas in een originele geschenkverpakking. 

Excl. BTW 20,14 Incl. BTW 24,36



nr. 228 "Bierpakket Budels Craft"

3 Soorten Budels bier met bijpassend glas in een originele geschenkverpakking. 

Excl. BTW 17,38 Incl. BTW 21,03




