
7979

Tristar electrische wok | Pollepels hout, set 3 st | Servetten red, 33x33 cm | Twee 
fl esjes Iki beer green tea and yuzu, à 33 cl | Mie, 500 gr | Satésaus, 100 gr |
Ketjap manis, 250 ml | Sambal, 200 gr | Rode curry pasta, 100 gr | Gebakken 
uitjes, 100 gr | Kroepoek naturel, 60 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Aziatisch Wokken

Mooi en makkelijk

€8250
excl. btw

320093



8080

Princess hybride bucket barbecue met een fraaie bamboe sn� -/serveerplank. 
De BBQ is zowel elektrisch als met briketten te gebruiken | Servetten My 
Burger, 33x33 cm | Twee fl esjes Hertog Jan Karakter bier, à 30 cl | BBQ 
dipsaus, 330 gr | Augurken sch� fjes in zuur, 180 gr | Mega Burger Buns 
broodjes, 300 gr | Nacho chips, 125 gr | Hamburgerkit met hamburger 
kruidenmix en hamburger sausmix 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Handige Princess

Een geweldig 
cadeau!

€8300
excl. btw

320094



8181

Tristar connectable raclette | Servetten Connected, 33x33 cm | Spaanse rode 
w� n Gusto Tinto, 75 cl | Zwarte thee, 15 gr | Kaaskoekjes, 60 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Chocolate chip koekjes, 180 gr | Pannenkoekenmix, 250 gr |
Truffels speculoos karamel, 50 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Connected

Let’s eat and connect!

320095

€8500
excl. btw



8282

Time to Sparkle

Geweldig om te 
mogen ontvangen!

€8500
excl. btw

320096



8383

Pepermolen, hout, Ø 6x68 cm | Servetten Merry 
Christmas, 33x33 cm | Spaanse rode w� n Gusto 
Tinto, 75 cl | Groene thee, 15 gr | Gezouten pinda’s, 
150 gr | Croky Partystars, 80 gr | Kaaskoekjes, 60 gr |
Pretzels XXXL in 3 smaken, 150 gr | Popcorn zoet, 
100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Dipduo pestodip & aioli, 
2x70 ml | Dutch Bakery original afbak baguette wit, 
220 gr | Cinnamon gingerbread, 200 gr | Karamel Cake 
in a cup, 280 gr | Truffels karamel & zeezout, 100 gr |
Mallows, 140 gr | Fudge speculaas, 170 gr | Salmiak 
dropstaafjes, 125 gr | Carbonara pastasaus, 310 ml |
Tagliatelle pasta, 500 gr 

Verpakt in de sfeervolle Time To Sparkle box



84

Volume 
Topper!€8500

excl. btw

320097



85

Groen XXL
Opvouwbar shopper groen, 
38x38x0,03 cm | Handige organizer 
lime, 34x34x28 cm | Basilicum 
kweekset | Cocktailprikkers | Terracotta 
tapaschaaltje, Ø 12x4 cm | Recepten 
boekje Wereldgerechten | Spaanse witte 
w� n Marques de la Carasca Verdejo/
Sauvignon Blanc, 75 cl | Twee fl esjes 
Heineken pils, à 30 cl | Twee blikken 
Hero fruitsap appel, à 25 cl | Cappuccino 
hazelnoot, 100 gr | Thee, 10x2 gr |
Aqua-Twist mineraalwater muntsmaak, 
50 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr |
Gezouten pinda’s, 50 gr | R� stwafels 
zeezout, 100 gr | BBQ Star Mix, 75 gr |
Toast naturel, 50 gr | Kaaspuntjes, 
140 gr | Olymp ontpitte snackol� ven 
met gember en kruiden, 70 gr | Grissini 
Torinesi, 100 gr | Tomatensoep, 300 ml |
Hagelslag Paillets, 150 gr | Stroopwafels, 
64 gr | Cookies chocolate/hazelnut, 
135 gr | Atlanta cakemix, 400 gr |
Chocolates de luxe, 180 gr | Chocolade 
boomhangers, 100 gr | Mallows, 175 gr |
Pastasaus Napolitana, 230 gr | Tagliatelli 
nestjes spinazie, 250 gr | Don Fernando 
tortilla chips salt, 200 gr | Wanted salsa 
dipsaus mild, 260gr | Wraps, 240 gr |
Mexicaanse kruidenmix, 30 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos



8686

XXL houten plank, 115 cm | Organza zakje met 8 st theelichten | Theelicht-
houder glas, Ø 12x20 cm | Chileense rode w� n Valle des Andes Cabernet 
Sauvignon, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 150 gr |
Kaaskoekjes, 60 gr | Popsnacks chili, 120 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 
150 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Delizioso 
groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Delizioso groene pesto, 
90 gr | Stroopwafels, 8 st | Milky cream bonbons, 
130 gr | Meringues mokka, 75 gr | Great Gourmet 
pastasaus basilicum, 410 gr |
Tagliatelle citroen, 300 gr 

Verpakt in de unieke 
Celebrate the Day box

Celebrate the Day!

€8500
excl. btw

320098



8787

Maak van elke dag 
een feestje!



8888

Zwarte ABS trolley, 4-wheel drive, 52x34x21 cm | Sinaasappelsap, 75 cl |
Cappuccino classic fl avour, 100 gr | Bosvruchtenthee, 30 gr | Handcooked 
chips sweet chilli, 125 gr | Borrelnoten, 90 gr | Pretzels crush pizza sauce, 
65 gr | Sesam crackers, 150 gr | Paprika en feta spread, 140 gr | Wafels 
hazelnoot, 100 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Big Ben gesuikerde choco 
pastilles, 200 gr | Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Rood To-Go

Stijlvol op reis

€8250
excl. btw

320099



8989

Strak gel� nde Bestron Bakplaat met luxe koperen afwerking, 37x25 cm |
Servetten luxury trees black, 33x33 cm | Franse rode w� n Fonvène Rouge 
Ardèche, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Bruschetta toastjes met tomaat, 
150 gr | Veenmeester schuitje milde Goudse kaas, 130 gr | Olymp zwarte 
snackol� ven kruiden & lavendel, 70 gr | Delizioso bruschetta spread paprika-ham, 
90 gr | Tube kruidenbotermix, 10 gr | Quattro dip met kerriesaus, cocktailsaus, aioli 
en bbq saus, 4x70 ml | Dutch Bakery original afbak baguette wit, 220 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Strak op Tafel

Copper chique

€10000
excl. btw

320100



90

Volume 
Topper XL

320101

€9500
excl. btw
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Zoet & Hartig
In de zoete doos:
Twee pannenlappen zwart | Sparkling druivensap, 
75 cl | Thee, 10x2 gr | Chocomelk, 500 ml |
Popcorn zoet, 100 gr | Delizioso appel/peren stroop, 
90 ml | Easy Bakery afbak kaiserbroodjes, 200 gr |
Koekreep, 90 gr | Twee honey spoons, à 7 gr |
Hagelslag melk, 200 gr | Appelkruimeltaartmix 
incl. bakvorm, 300 gr | Stroopwafels, 8 st |
Kerstpastilles melk, 70 gr | Chocolade boomhanger, 
75 gr | Lonka soft nougat pinda & vruchten, 135 gr |
Popmallows, 125 gr | Caramel drops, 150 gr |
Fletcher Voordeel Voucher 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos. 

In de hartige doos: 
Onderzetter metaal, 19,5x19x1 cm | Soep/
opscheplepel | Spaanse rode w� n Celebration Tinto 
Espana, 75 cl | Twee fl esjes Hertog Jan bier, à 30 cl |
Chips handcooked salt, 125 gr | Kaaskoekjes, 60 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Popcorn, 125 gr | Snack 
bites met truffelsmaak, 80 gr | Toast naturel, 50 gr |
Kaaspuntjes, 140 gr | Champignonsch� fjes, 212 ml |
Soepstengels olio d’oliva, 120 gr | Tomaten-
courgettesoep veggie, 400 ml | Risotto funghi 
porcini, 175 gr | Fletcher Voordeel Voucher 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos. 

Beide volle geschenkdozen worden tesamen 
geleverd in één grote geschenkdoos.



9292

Classic Panettone Milano - 
Tre Marie, 750 gr | Italiaanse 
Spumante Dolce Millesimato 
2021 (sparkling wine) – 
Cantine Cav. Ceste, 75 cl |
Cantucci koekjes - L’Albereto, 
100 gr | Nougat - I Siciliani, 
80 gr 

Opgemaakt in een kerstzak 
en verpakt in een sfeervolle 
geschenkdoos

Italiaanse rode w� n Cabernet - Cantine Cav. 
Ceste, 75 cl | Italiaanse salami - Clai, 100 gr |
Cotechino, gegaarde worst - Salumifi cio 
Vecchi, 400 gr | Linzen - Molino di Borgo 
S.Dalmazzo, 150 gr | Pasta Paccheri - Il 
Vecchio Pastifi cio di Gragnano, 250 gr |
Pastasaus - Saporie, 185 gr | Handgemaakte 
soepstengels met gorgonzola - Monviso 
Group, 50 gr |  Basis voor minestrone soep 
- Molino di Borgo S.Dalmazzo, 250 gr |
Gedroogde paddestoelen - Bontaloro, 15 gr 

Verpakt en geleverd in een fraaie 
geschenkdoos

Dolce Vita 

Santa Claus 
320103

320102

€3250
excl. btw

€2750
excl. btw



93

Ovale zwart gedecoreerde opbergmand |
Italiaanse rode w� n Cabernet - Cantine 
Cav. Ceste, 75 cl | Italiaanse salami - Clai, 
100 gr | Grana Padano Parmezaanse kaas - 
Virgilio, 150 gr | Pasta Paccheri - Poggio del 
Duca, 250 gr | Pastasaus - Saporie, 185 gr |
Handgemaakte soepstengels met gorgonzola - 
Monviso Group, 50 gr | Balsamico az� n - Varvello, 
250 ml | R� st met truffel - Bella Italia, 200 gr 

Verpakt met cellofaan en strik en in een fraaie 
geschenkdoos geleverd

La Contadina

Chloe

Serveertray 
“houtlook” van karton, 
34x22,5x8,2 cm |
Italiaanse rode w� n 
Cabernet - Cantine Cav. 
Ceste, 75 cl |  Cotechino, 
gegaarde worst - Salumifi cio 
Vecchi, 400 gr | Gedroogde 
paddestoelen - Bontaloro, 
15 gr | Italiaanse salami - Clai, 
100 gr | Polenta - Cordero, 
250 gr | Grana Padano Parme-
zaanse kaas - Virgilio, 150 gr |

Handgemaakte 
soepstengels 

met gorgonzola 
- Monviso Group, 

50 gr | Pasta Paccheri 
- Poggio del Duca, 

250 gr | Tomatensaus 
- Le Conserve della 

Nonna, 190 gr | Basis voor 
minestrone soep - Molino di 

Borgo S. Dalmazzo, 250 gr 

Verpakt met cellofaan 
en strik en in een fraaie 
geschenkdoos geleverd

€3750
excl. btw

€3500
excl. btw

320105

320104
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Deze heerl� ke kerstster van massieve 
chocolade wordt gevuld met echte 
Belgische kerstchocolade in wit, melk en 
puur, 400 gram. Heerl� k om met elkaar van te 
genieten t� dens de feestdagen. Dit product 
is tevens zeer geschikt om uw klanten, 
personeel of collega’s mee te verrassen. 

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

Deze heerl� ke kerstklok van 
Belgische chocolade, welke 
met de hand wordt gegoten, 
heeft een gewicht van maar 
liefst ongeveer 275 gram. 
De klok is 16 cm hoog en 
heeft een diameter van 
13,5 cm. Heerl� k om met 
elkaar van te genieten t� dens 
de feestdagen. Dit product is 
tevens zeer geschikt om uw 
klanten, personeel of collega’s 
mee te verrassen. 

Choco Star

Choco Treat Choco Bell

Verpakt per 18 stuks in een verzenddoos Verpakt per 4 stuks in een verzenddoos

Verpakt per 5 stuks in een 
verzenddoos

Pr� s voor verzending per stuk 
op aanvraag 
Geen garantie op breukvr� e 
overkomst

Lekkere 
traktatie!

Bell’s are 
ringing...

Ik zie een ster…

Pr� s voor verzending 
per stuk op aanvraag
Geen garantie op 
breukvr� e overkomst

€1375
excl. btw

€600
excl. btw

€1250
excl. btw

320108

320106 320107



9595

Een melkchocolade 
Champagnefl es, hand 
gegoten van Belgische 
chocolade, hoogte 
30 cm. Een traktatie 
om te kr� gen en mooi 
om te geven! 

Verpakt per 5 stuks 
in een verzenddoos

Pr� s voor verzending 
per stuk op aanvraag
Geen garantie op 
breukvr� e overkomst

Een glazen presenteerschaal 
gevuld met een massieve Belgische 
chocolade kerstboom en losse 
Belgische kerstchocolaatjes in wit, 
melk en puur, 600gr 

Glazen presenteerschaal 24,5x24,5 cm, 
gevuld met echte Belgische 
kerstchocolade in wit, melk en puur 
én enkele gedecoreerde chocolade 
kerstballen, 700 gr, verpakt in 
transparante folie. 

Choco Champagne

Choco Tree

Choco Balls

 Verpakt per stuk in 
een verzenddoos

Pr� s voor verzending per stuk op aanvraag
Geen garantie op breukvr� e overkomst

Pr� s voor verzending per stuk op aanvraag
Geen garantie op breukvr� e overkomst

Verpakt per 
stuk in een 
verzenddoos

Proost! Om op 
te eten!

€2000
excl. btw

€2775
excl. btw

320110

320111

€1480
excl. btw

320109



9696

Spaanse rode 
w� n Tempranillo 
Despierta, 75 cl 

Verpakt in een 
w� ngeschenkdoos

Veuve du Vernay Vin 
Mousseux Brut, 75 cl 

Verpakt in een 
w� ngeschenkdoos

Speciaal ontworpen luxe Giftbox |
Twee sierl� ke Champagnefl ûtes |
Scavi & Ray Prosecco Frizzante, 
20 cl

Speciaal ontworpen luxe Giftbox |
Twee sierl� ke Champagnefl ûtes |
Pierre Zero Sparkling Chardonnay, 
20 cl

Despierta

Veuve du 
Vernay

Scavi & Ray

Pierre Zero

€1300
excl. btw

€1000
excl. btw

€1150
excl. btw

€1150
excl. btw

320115

320112

320114

320113



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

Kaaps Geskenk

Samenwerking

Purato

Masseria 
Pietrosa

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Voorwoord

€2995
excl. btw

€1850
excl. btw

€2500
excl. btw

€1950
excl. btw

320119

320116

320118

320117



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. 
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:
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 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 wij ook maatwerk pakketten die u zelf kunt 
samenstellen. Informeer naar de mogelijkheden.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 11 november 2022. 
De uitlevering is dan vanaf 12 december 2022.

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van 
ordergrootte, afleversituatie, bijzondere 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.
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.

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

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

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten 
en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en 
anderszins.
Tevens zijn voorbehouden wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg 
van de sterk schommelende ontwikkelingen in bijv. (internationale) aanvoer, 
productie capaciteit etc. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen 
de artikelen door gelijkwaardige te vervangen of een prijsaanpassing te doen.

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.

Kerstpakketten
2022

Laat je verrassen!

Kerstpakketten brochure 2022


