
TIJDIG BESTELLEN:
Wilt u zeker z�n van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw 
bestelling zo spoedig mogel�k. W� kunnen uw keuze dan direct vastleggen. 
Zeker nu, met alle onzekerheden op gebied van aanvoer vanwege toenemende 
schaarste van grondstoffen en krapte in het internationale transport. 
Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt.

ZEKERE LEVERING:
Landel�ke 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 alt�d een ruime periode voor de dag van uitreiking 
afleveren. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de laatste week van 
november al voor uitlevering geboekt. Binnen=binnen!

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 30 november is de laatste besteldatum 11 november 2022
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2022
De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend 
retour is ontvangen.

EIGEN SAMENSTELLING:
Vanaf 60 pakketten leveren w� ook maatwerk pakketten die u zelf kunt 
samenstellen. Informeer naar de mogel�kheden.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 11 november 2022. 
De uitlevering is dan vanaf 12 december 2022.

BEZORGING:
De vermelde pr�zen z�n exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van 
ordergrootte, afleversituatie, b�zondere wensen e.d. in overleg vastgesteld.

TRANSPORT- EN AFLEVERSERVICE:
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.
W�zigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. z�n 
vooraf bespreekbaar.
Laat dus alle b�zonderheden inzake uw afleversituatie weten!
Kosten door afw�king van de gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast.

VERZENDING AAN HUISADRESSEN:
U kunt pakketten rechtstreeks b� uw relaties of personeel laten bezorgen. 
Indien gewenst kunnen w� u hiervoor een passende aanbieding doen. 

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

VOORBEHOUD:
De vermelde pr�zen z�n exclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten 
en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en 
anderszins.
Tevens z�n voorbehouden w�zigingen in pr�s of samenstelling als gevolg 
van de sterk schommelende ontwikkelingen in b�v. (internationale) aanvoer, 
productie capaciteit etc. W� behouden ons het recht voor om in die gevallen 
de artikelen door gel�kwaardige te vervangen of een pr�saanpassing te doen.

BETALING:
Leveranties geschieden, tenz� anders met u overeengekomen, uitsluitend 
tegen betaling uiterl�k op de laatste dag voor de dag van aflevering. Na 
ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogel�k onze 
opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit t�dig 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, z�n op alle leveranties 
onze gebruikel�ke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. 
Goederen bl�ven ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever 
z�n betaald.

© Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltel�ke 
overname hiervan is zonder schriftel�ke toestemming verboden. Overtreding is 
strafbaar volgens Nederlands Recht.

B� alle bedr�fsprocessen volgen w� de richtl�nen van een ISO 9001 based 
quality management system.

Kerstpakketten
2022

Laat je verrassen!

Kerstpakketten brochure 2022



KERSTMIS 2022, 
hét moment 

voor een blijk 
van waardering!

Op verzoek kunnen w�  
deze voucher in uw 

kerstpakket b� pakken

Kerstmis 2022
Vorig jaar om deze t� d vroegen we ons af hoe werkend NL er in 2022 
b�  zou zitten, na alle Covid-19 en aanverwanten virussen. Het antwoord 
daarop weten we inmiddels: Meer arbeidsplaatsen beschikbaar dan 
arbeidskrachten, serieuze confl icten tussen twee, voor de economie, 
belangr� ke landen en, een beetje verder dan onze Europese grenzen, is er 
in het Verre Oosten nog alt� d een krapte op zowel de arbeidsmarkt als in 
transport- en logistiek. 

Al deze factoren b�  elkaar genomen is het voor ons kerstpakkettenteam 
weer een uitdaging geweest om de Kerstpakketten Selectie 2022 samen 
te stellen. Want het einde van het jaar nadert met rasse schreden en de 
vraag “wat doen we met kerst voor de medewerkers” staat b�  menig 
bedr� fsoverleg weer als agendapunt.

Ik kan u geruststellen: We hebben weer een fraaie collectie voor u 
samengesteld!

Selectie Pakketten
In deze catalogus die voor u ligt treft u een uitgebreide selectie aan van 
traditionele pakketten, pakketten met uitsluitend Italiaanse delicatessen, 
thema pakketten, chocolade geschenken en w� ncadeaus. Uiteraard 
ontbreken hierin ook de Volume Toppers niet. 
Al deze pakketten kunnen w�  lange t� d uit voorraad leveren, echter 
op=op!
Check voor nog meer pakketten inspiratie ook onze website.

Custom Made

Wilt u dit jaar toch zelf een pakket samenstellen dan maken w�  graag 
een exclusief maatwerk voorstel voor u. Dat kan al vanaf 60 stuks gel� ke 
pakketten. Maar wacht hiermee niet te lang, zodat er qua non-food nog 
iets te kiezen valt uit wat voldoende beschikbaar is.

W�  denken graag met u mee b�  het maken van uw keuze!

Uw compleetste kerstpakketten specialist van Nederland en België.

Zuid-Afrikaanse 
rode w� n Kaaps 
Geskenk Cape 
Red, 75 cl 
Zuid-Afrikaanse 
witte w� n Kaaps 
Geskenk Cape 
White, 75 cl 

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Spaanse rode w� n, 
50 cl  Spaanse 
witte w� n, 50 cl 
Verbonden door een 
“Samenwerking” 
banderol 

Verpakt in een 
geschenkdoos met 
een “Samenwerking” 
sleeve

Italiaanse rode biologische w� n Purato 
Nero d’Avola, 75 cl  Recycled PET 
Bottle Vase

Italiaanse rode 
w� n Masseria 
Pietrosa 
Negroamaro 
Puglia, 75 cl 
Italiaanse witte 
w� n Masseria 
Pietrosa Bianco 
Salento, 75 cl 

Verpakt in een 
w� nkist

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Voorwoord

excl. btw

excl. btw

excl. btw

excl. btw

320119

320116

320118

320117



1

Aardewerk serveerschaaltje wit, 

Ø 8,8 cm | Scavi & Ray Frizzante 

piccolo, 20 cl | Pretzel sticks XXL, 

200 gr | Obando picos Utreranos, 

150 gr | Jean Bâton zwarte truffel 

mayonnaise, 35 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Kleintje Tapas

Twee pakjes Taksi tropisch fruit, à 20 cl |
Zwarte thee, 10 zakjes à 1,5 gr | Lay’s chips 

paprika, 85 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr |
Gekleurde zoete popcorn, 50 gr | Kanjers 

stroopwafels, 80 gr | Anta Flu mint menthol, 

80 gr 

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

Kleintje Blauw

Kleinste 
tapas!

Klein maar fijn!

€1250

excl. btw

320002

€1250

excl. btw

320001



2

Sparkling appelsap, 330 ml |
Amandelkransen, 110 gr | Truffels 

karamel & zeezout, 100 gr | Maître 

Truffout Cappuccino chocolade, 

100 gr | Karamelsticks, 50 gr |
Marshmallows, 150 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Gouden Kerst

Goed 
gemutste Kerst

Vilten Kerstmuts | Vitamin drink framboos/

granaatappel, 50 cl | Chips met zeezout, 
90 gr | Doritos Bits Twisties honey bbq, 

30 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr | Salty 

crackers, 80 gr | Thin pretzels, 80 gr |
Popcorn sweet chili, 70 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Even 
genieten!

Vrolijke 
kerstmuts

€1500

excl. btw

320004

320003

€1500

excl. btw



3

Twee lichtblauwe longdrink glazen, 

à 40 cl | Papieren rietjes bio zwart-

wit | Chocomelk, 500 ml | Chocolate 

chip koekjes, 180 gr | X-mas choco-
laatjes, 40 gr | Mini marshmallows, 

50 gr | Fudge vanille, 170 gr 

Verpakt in een feestel� ke blauwe 
geschenkdoos

Twee fl esjes Heineken bier, à 25 cl |
Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pinda’s 

gezouten, 75 gr | BBQ Star Mix, 

75 gr | Popcorn zout, 45 gr | Crackers 

met rozemar� n en zeezout, 75 gr | De 

Heer chocolade melk/noot, 75 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Choco Blues

Stoer Groen

Chocomelk 
tractatie

Voor 
stoere mannen!

320006

320005

€1750

excl. btw

€1750

excl. btw



4

Acacia serveerplank, 30x21x1 cm |

Portugese rode w� n Aleixo Tinto, 25 cl |
Ribbelchips gezouten, 90 gr | Delizioso 

picos Andaluz, 150 gr | Kaaspuntjes, 

140 gr | Delizioso chili allioli, 130 gr |

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Tapas voor Jou

Borrel Box

Dobbelstenenspel met beker | Hertog 
Jan bier naturel, 30 cl | Hertog Jan bier 
Tripel, 30 cl | Hertog Jan bier Karakter, 
30 cl | Croky chips bolognese, 40 gr |

Duyvis t� gernootjes bacon-kaas, 40 gr |
Duyvis pinda's gezouten, 60 gr | Duyvis 

borrelnoten Provençale, 45 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Genieten maar!

Dobbel en borrel

€2000

excl. btw

320008

€2000

excl. btw

320007
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Ludieke opvouwbare telefoon houder in de 

vorm van een strandstoel | Twee blikken 

Pepsi cola regular, à 33 cl | Handcooked 
chips salt, 125 gr | Doritos Bits Zero’s 

sweet paprika, 33 gr | Popcorn zoet, 
100 gr | Balocco cacao wafels, 125 gr |

Van Gilse poedersuiker, 125 gr | Atlanta 

pannenkoekmix, 400 gr | Anta Flu mint 

menthol, 80 gr 

Verpakt in st� lvolle geschenkdoos

Lekker in Blauw

Een royale stoere shopper tas (± 30L) 

met fi etshaken. Deze met klittenband 
afsluitbare tas is deels (± 30%) gemaakt 

van gerecycled plastic en dus ook nog 

eens een duurzame keuze | Coca Cola, 

20 cl | Bosvruchtenthee, 30 gr | Popcorn 
zoet, 100 gr | Grozette strooikaas, 
10 gr | Balocco hazelnootwafels, 90 gr |
Truffels speculoos karamel, 50 gr |

Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte 

tomaten, 400 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Recycled Shoppen

Even pauze!

Goed 
bezig

€2000

excl. btw

320010

€2000

excl. btw

320009



6

Chocoladefondue wit 

aardewerk met 2 fondue-
vorken | Theelichtjes in organza 

zakje, 8 st | Suikerwafel, 55 gr |
Verkade chocolade extra puur, 

111 gr | Meringues stracciatella, 

75 gr | Twisted mallows, 90 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Chocolade 
Fondue

Set Tuinhandschoenen | Decoratief 

kruiden blik, Ø 11,5x12 cm | Biopot met 

tomaatzaden | Biopot met basilicumzaden |
Go.Green less perfect paprika chips, 70 gr |
Go.Green popcorn zout, 100 gr | Oxfam 

fairtrade notenchocolade, 47 gr | Schulp 

Bio appelsap, 20 cl 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos. 

Met de aankoop van dit pakket wordt het project 

TreesforAll gesteund.

Goed Bezig!

Biologisch verantwoord

Met dit geschenk worden 

bosprojecten door Treesforall 

gesteund. Zie www.treesforall.nl

€2250

excl. btw

320012

€2250

excl. btw

320011

https://www.treesforall.nl/
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Pathé Thuis fi lm cadeaukaart voor één 
fi lm naar keuze | Twee popcorn bekers, 

18x12 cm | Twee fl esjes Coca Cola 
regular, à 20 cl | Lay’s chips naturel, 85 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | BBQ Star Mix, 
75 gr | Popcorn zoet, 100 gr

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Pathé Thuis

SENZA spiegellichtje walnoot | Jaume 

Serra Cava Brut Nature, 20 cl | Thee, 

10x2 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr |
Popcorn zout, 30 gr | Toast, 100 gr |

Kaaspuntjes, 125 gr | Koekreep, 90 gr |
Chocoladereep cappuccino, 80 gr |
Snow mallows, 175 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Sfeervol Wit

Gezellig 
op de bank!

Stijlvol!

320014

€2500

excl. btw

€2500

excl. btw

320013



8

Een royale stoere shopper/tas (± 30L) met 
fi etshaken. Deze met klittenband afsluitbare 
tas is deels (± 30%) gemaakt van gerecyclede 

materialen en dus ook nog eens een duurzame 

keuze | Twee fl esjes Coca Cola zero, à 20 cl |
Bosvruchtenthee, 30 gr | Pinda fl ips, 150 gr |
Gezouten pretzels, 200 gr | Popcorn zoet, 

100 gr | Grozette strooikaas, 10 gr | Balocco 
hazelnoot wafels, 90 gr | Truffels speculoos 
karamel, 50 gr | Chocolates de luxe, 180 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Recycled op de Fiets

Stervormige theefi lter met uitlek schaaltje |
Theeblik zwart, 7,5x7,5x9,5 cm | Natural leaf 
tea - winter wonder, 60 gr | Twee suikerwafels, à 

55 gr | Chocolate cookies triple chocolate, 150 gr |
Twee bruine candy sticks | Melk chocoladereep 

crunchy, 80 gr | Fudge vanille, 170 gr |

Winter Thee

Twee gepofte r� strepen omhuld 
met witte chocolade en 

kokosaroma, à 18 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Recycle!

Winter Warm

€2850

excl. btw

320016

€2500

excl. btw

320015



9

� skrabber met handschoen | Twee 
fl esjes La Trappe blond bier, à 33 cl |
Ribbelchips paprika, 90 gr | Pikante 

notenmix, 200 gr | Salty biscuits chili, 
200 gr | BBQ Star Mix, 125 gr | Popcorn 

zout, 100 gr | Kaaspuntjes, 140 gr | Huls 
snackworstje High Protein, 30 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Winter Klaar 

100% gerecyclede, van gebruikte theezakjes 

gemaakte, afval scheidingstas, 35x35x35 cm |
Spaanse rode w� n Juan Guarda Tempranillo 
Biologica, 75 cl | Go.Green Positivitea theeselectie 

3 smaken, 3x5x1,5 gr | Go.Green Veggie cranberry-

pinda mix, 150 gr | Go.Green Barritas pipas bread-

sticks, 100 gr | Go.Green Veggie tomaat-courgette-

soep, 400 ml | Go.Green Bio ontb� tkoek, 140 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos. 

Door het geven van dit pakket wordt een deel van 

de opbrengst besteed aan het aankopen en planten 

van bomen middels het project TreesforAll. 

Re-Use

Met dit geschenk worden 

bosprojecten door Treesforall 

gesteund. Zie www.treesforall.nl

€3000

excl. btw

320017

€3000

excl. btw

320018

https://www.treesforall.nl/
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“Wie Ben Ik” spel | Twee fl esjes Fritz-Kola 
caramel-koffi e, à 33 cl | Ribbelchips gezouten, 

90 gr | Pinda’s gezouten, 75 gr  | Goudse 

kaasbollen, 75 gr | Popcorn zout, 100 gr |

Kaaspuntjes, 140 gr | Twee zakjes M&M’s 

choco, à 45gr | Mallows, 140 gr | Puntje 

cream fudge, 150 gr 

Verpakt in een st� lvolle b� passende 
geschenkdoos

Wie ben Ik?

Twee schaaltjes/3 assorti kleuren, 12x4 cm |
Vrol� k gekleurde cocktail prikkers, 50 st |
Spaanse rode w� n Adventure Tempranillo, 
75 cl | Ribbelchips paprika, 90 gr | Maiz 

Frito - Geroosterde mais, 125 gr | Picos 

dipstokjes met ol� folie, 150 gr | Geroosterde 
broodjes knofl ook/peterselie, 160 gr |
Delizioso groene ontpitte ol� ven, 140 gr |
Great Gourmet aioli, 190 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Spaanse Tapas

Ol� ftakje maakt geen deel uit van de samenstelling

Raden maar!

Lekker… 
Tapas!

320020

€3000

excl. btw

320019

€3000

excl. btw
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Wit golfvormig serveerschaaltje, 14x6,5x3,5 cm |
Twee fl esjes Italiaans bier Birra Moretti, à 30 cl |
Pizzasnacks, 85 gr | Groene pesto, 130 gr | Tube 

bruschetta kruidenmix, 10 gr | Colavita ol� folie 
extra vergin, 25 ml | Salamiworst, 100 gr |
Mediterraans bakbrood mix incl. bakvorm, 350 gr |
Flavour Fun potaarde met basilicum zaadjes 

Verpakt in luxe geschenkdoos met venster. 

Een geweldig geschenk om te mogen 

ontvangen!

Bella Italia!

Sinaasappelsap, 75 cl | Cappuccino 
classic fl avour, 100 gr | Bosvruchten-
thee, 30 gr | Handcooked chips sweet 
chilli, 125 gr | Borrelnoten, 90 gr | Pretzels 
crush pizza smaak, 65 gr | Sesam crackers, 

150 gr | Paprika en feta spread, 140 gr |
Wafels met hazelnoot chocolade, 100 gr |
Chocolates luxury assorted, 180 gr | Big 
Ben gekleurde chocopastilles, 200 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Kerst in 
Rood & Zwart

Voor de hele familie

320021

320022

€3000

excl. btw

€3000

excl. btw
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All Weather multi purpose 

telefoonhouder voor op de fi ets, 
± 10,5x19,5x8,5 cm | Boekje “LET’S 
BIKE” fi etsgids Nederland | Well water, 

50 cl | Snelle Jelle kruidkoek, 70 gr |
Oxfam fairtrade notenchocolade, 

47 gr | BioToday snackmix cranberry-

pompoen, 42 gr | Chips BIO salt & 

black pepper, 40 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Veilig op de Fiets

Uitklapbare strandstoel, te gebruiken als 

telefoon houder | Twee fl esjes Bavaria bier 
0.0%, à 30 cl | Twee blikken Pepsi regular, 

à 33 cl | Handcooked chips salt, 125 gr |
Pinda’s met zout, 150 gr | Twee zakjes 

Doritos Bits Zero’s sweet paprika, à 33 gr |
Popcorn zoet, 100 gr | Balocco cacao wafels, 

125 gr | Van Gilse poedersuiker, 125 gr |

Atlanta pannenkoekmix, 400 gr | Truffels 

speculoos karamel, 50 gr | Chocolade 

boomhangers, 105 gr | Haribo Starmix, 
75 gr | Anta Flu mint menthol, 80 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Familie Blauw

Goed voorbereid 
op de fiets

€3000

excl. btw

320023

€3250

excl. btw

320024
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Good Tastings Whisky

Twee whisky glazen | Deer Jimmy’s DIY 

Schotse whisky blend. Na toevoeging 

van b� v. jonge jenever of vodka, geven 
de houtsnippers in de fl es langzaam de 
smaak, geur en kleur van het versnipperde 

whiskyvat af. Een soort vatr� ping in je 
eigen fl es dus! Daarb� : Pinda’s & roz� nen 
mix, 240 gr | Buiteman kaasbaguettes met 

zongedroogde tomaat, 75 gr | Schuitje oude 

kaas, 260 gr 

Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos met 

banderol

Voorraadpot glas 1000 ml, 13x10x20 cm |
Jaume Serra Cava Brut Nature, 37,5 cl |
Thee, 10x2 gr | Chips met zeezout, 90 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Koekreep, 90 gr |
Chocolade reep cappuccino, 80 gr |
Mallows, 175 gr | Fudge speculaas, 
170 gr | Piacelli Cannelloni pasta, 

250 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in feestel� ke, b� passende geschenkdoos

Sereen Wit

I’am dreaming of 
a white Christmas…

€3500

excl. btw

320026

€3500

excl. btw

320025
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Droogbloemen boeket in aardewerk vaas, 

verpakt in een beschermende transpartante 

koker | Twee glazen fl esjes geschikt voor 
kaarsen, 7x12 cm | Kaarsjes honing kleur, 

7st, 7 cm | Servetten, 33x33 cm | Thee, 

10x2 gr | Appeltaartmix incl. bakvorm, 300 gr |
Slagroom, 250 ml | Melkchocolade tablet, 

100 gr | Mallows, 140 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Japandi Happiness

Twee fl esjes Pepsi cola, à 20 cl | Pickwick 

bosvruchten thee, 20x ,5 gr | Duyvis 

T� gernootjes bacon-kaas, 40 gr | Croky 

partymix, 6x30 gr | Snack a Jack crispy 

cheese, 23 gr | Knorr soeppakket, 95 gr |
Lupack soepballen, 200 gr | Verkade 

volkoren beschuit, 125 gr | Frutesse 

Maestrichter fruitstroop, 80 gr |

Verkade Nizza kokos biscuitjes, 

240 gr | Twee stuks Pe� nenburg 
ontb� tkoek, à 28 gr | Koopmans 

pannenkoekmeel, 400 gr | Ritter 

Sport melkchocolade met honing/zout/

amandel, 100 gr | Skittles fruit, 45 gr |
Silvo papr� st, 400 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Goed 
Gemerkt

Happiness 
in a Box

320028

320027

€3500

excl. btw

€3500

excl. btw
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Groen in de Tas

Opvouwbare shopper groen, 38x38x0,03 cm |
Spaanse witte w� n Marques de la Carasca 
Verdejo/Sauvignon Blanc, 75 cl | Cappuccino 
met hazelnootsmaak, 100 gr | Thee, 10x2 gr |

Aqua-Twist mineraalwater met muntsmaak, 

50 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | R� st-
wafels zeezout, 100 gr | BBQ Star Mix, 

75 gr | Hagelslag paillets, 150 gr | Cookies 
chocolade/hazelnoot, 135 gr | Chocolates de luxe, 
180 gr | Mallows, 175 gr | Pastasaus Napolitana, 230 gr |

Tagliatelli nestjes met spinazie, 250 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

EasyLife isoleerfl es met sportief 
dessin, 500 ml | Polsbandje voor het 

opbergen van kleine persoonl� ke items 
t� dens het sporten | Beachballset hout, 

33x18,5x0,5 cm | Sun d’Or mineraalwater, 

50 cl | All day nuts mix smart start, 40 gr |

R� stwafels zeezout, 100 gr | Travel Treats 

popcorn zout, 12 gr | Kaaspuntjes, 125 gr |

Hero B’Tween melkchocolade, 25gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Sportief 
aan de Slag!

Voor de hele 
familie

Goed Bezig!

320030

320029

€3500

excl. btw

€3500

excl. btw
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B&B voor de Natuur
Met de duurzame en verantwoorde themal� n BEE 
maakt u een bewuste keuze. De biologische, vegan 

of vegetarische producten z� n goed voor u én 
uw omgeving. Daarnaast steunt u de stichting 

The Pollinators. Met de verrassende upcycle tips 
geeft u een deel van de verpakkingen een tweede 

leven. | Houten insectenhotel, 16x9x19 cm | Set 

van twee schaaltjes/3 assorti kleuren, 12x4 cm |
Twee gekleurde longdrink glazen, à 40 cl |
Bloemzaden, 4 gr | Bio kaaskoekjes met kom� n, 60 gr |
Bio Sparkling limonade met vlierbloesem, 75 cl | Bio popcorn 

zoet/zout, 90 gr | Bio noten/roz� nenmix ongezouten, 100 gr 

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

Sfeer op Tafel

Metalen kerstkaarthouder in de vorm van 

een kerstboom/pyramide, compleet met 

kn� pertjes | Serveerplank, 27x14x1.2 cm |
Spaanse rode w� n Gusto Tinto, 75 cl |
Chips met zeezout, 90 gr | Delizioso 

gezouten pinda’s, 60 gr | Delizioso picos 

Andaluz, 150 gr | Kaaspuntjes, 125 gr |

Tomatentapenade, 106 ml | Groene ol� ven 
tapenade met knofl ook, 106 ml 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Streeft naar een gezonde 

leefomgeving voor bestuivende 

diersoorten, zoals b� en en vlinders.

320032

320031

€3500

excl. btw

€3500

excl. btw
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Gouden Familie

Selfi e set voor het maken van 
hilarische foto’s | Zuid-Afrikaanse 

rode w� n Kaaps Geskenk Cape white, 
75 cl | Bosvruchtenthee, 30 gr | Ribbelchips 

gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Soepstengels 

Olio d’Oliva, 120 gr | Tomatensoep, 

450 ml | Chocolate chip koekjes, 180 gr |
Lonka soft nougat pinda & vruchten, 

135 gr | Marshmallows, 150 gr | Pasta 

penne, 400 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Dartbord, Ø 24x1 cm | Spaanse rode w� n 
Winetime Cabernet Sauvignon, 75 cl |
Twee fl esjes Coca Cola zero, à 20 cl |
Cappuccino classic fl avour, 100 gr | Thee, 

10x2 gr | Handcooked chips sweet chilli, 
125 gr | Borrelnoten, 90 gr | Twee zakjes 

Doritos Bits Twisties honey bbq, à 30 gr |
Popcorn zoet, 100 gr | Twee zakjes 

Grozette strooikaas, à 10 gr | Wafels met 
hazelnoot vulling, 100 gr | Chocolade 

reep 90% cacao, 50 gr | Pastaschelpjes, 

250 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in st� lvolle geschenkdoos

Darten Maar!

Hilarische 
selfies 
maken!

ONE HUNDRED 

AND EIGHTY!!
320034

320033

€3500

excl. btw

€3500

excl. btw
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Countryfi eld luxe geurkaars Urban, 7x7x9 cm | Selfi eset voor hilarische 
foto’s | Party poppers, 2 st | Servetten Enjoy Xmas, 33x33 cm | Jaume 
Serra Cava Gold Brut, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pretzels XXXL 
in 3 smaken, 150 gr | Cream fudge, 150 gr | Fletcher voucher 
   
       Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Vier de Feestdagen

Let’s Celebrate

€3750

excl. btw

320035


