
STANDAARDPAKKETTEN 2022

nr. 201 "Salt & Pepper"

Feestelijk geschenk bestaande uit : appelsap ; affinée kaasje met een topping van zwarte 
peper ; vanille fudge ; krokante kaaskoekjes ; XXL melkchocolade reep ; een molen met 
peper en zout ; smakelijke chips met zeezout en frisse pepermunt.

N.B. : dit alles verpakt in een bijpassende feestelijke geschenkdoos.

Excl. BTW 30,27 Incl. BTW 33,24



nr. 202 "Taste"

Originele kerstdoos rijkelijk gevuld met : Lavila, Franse rode wijn ;  fles appel/vlierbessensap ;
tagliatelle met citroen ; pastasaus ; lekkere kip knakworsten ; pakje met zakjes zwarte thee ; 
vanille fudge ; “bokkepootjes”, ouderwets lekker koekje ; mini muffins met chocolade stukjes ; 

héérlijke pralinés met pindacrèmevulling ; smakelijke dipstokjes met een potje aioli, 
knoflookmayonaise ; zak smakelijke chips ; krokante toast ; potje iberico pâté ; stukje
“Goudse” jong belegen kaas ; vers gebrande noten “huismix” ; zak cocktail snackmix ; lekkere 
salmiak dropstaafjes en om het gezellig te maken een mikadospel.

Excl. BTW 74,61 Incl. BTW 83,19



nr. 203 "Tavola"

Origineel “Italiaans” geschenk bestaande uit : fles Canapi, Nero d’Avola, Italiaanse rode wijn ; 
fles Canapi, pinot grigio, Italiaanse witte wijn ; mediterraanse broodbakmix ; flesje balsamico 
azijn ; flesje olijfolie ; heerlijke scrocchi crackertjes met zeezout ; smakelijke artisjokspread ; 
héérlijke serranoham ; stukje parmezaanse kaas ; potje kappertjes ; krokante kaassnacks en 
om het geheel compleet te maken een olie-azijnsetje met kurken dopjes.
N.B. : dit alles verpakt in een sfeervolle geschenkdoos.

Excl. BTW 60,99 Incl. BTW 69,69



nr. 204 "Estaciones"

Feestelijk geschenk bestaande uit : fles Estaciones, Tempranillo, Spaanse rode wijn ; stukje 
parmezaanse kaas ; potje kaasdip met jalapeno ; smakelijke chorizo & salami plakjes ; potje 
banderillas, tapas spiesjes ; krokante “chili” borrelnoten ; nougatreep met sinaasappel ; 
chocoladetablet met cappuccinosmaak en krokante popsnacks met chilismaak.

N.B.: dit alles verpakt in een kartonnen cadeau-vensterdoos.

Excl. BTW 39,36 Incl. BTW 44,34



nr. 205 "Luxury"

Een luxe geschenk bestaande uit : fles La Belle Enseigne Malbec, Franse rode wijn ; fles 
Mistinguett cava brut ; flesje portsiroop ; een fuet, Spaanse droge worst ; stukje “Goudse” 
overjarige kaas ; stukje manchego, Spaanse schapenkaas ; krokante tapas scrocchi 

crackertjes ; tapenade van zwarte olijven en zoete paprika ; smakelijke chorizo & salami 
plakjes ; potje olijven gemarineerd in zongedroogde tomaatjes en kappertjes ; gazpacho, 
Spaanse koude soep ; zakje verse studentenhaver ; krokante chips met truffel ; doosje 
“handwerk” bonbons en een serveertray van goede kwaliteit met 2 lagen en bamboeplankjes.
N.B. : het geheel feestelijk verpakt in een originele geschenkdoos.

Excl. BTW 110,94 Incl. BTW 126,44



nr. 206 "Hyacinth"

Trendy rotan mand opgemaakt met : fles Estaciones, Tempranillo, Spaanse rode wijn ; 
krokante toast ; héérlijke artisjok spread ; pretzels chocolade/speculaas ; vanille fudge ; 
smakelijke kaaskoekjes ; krokante “pop”snacks met chili en lekkere nut cookies.
N.B. het geheel verpakt in een feestelijke kerstdoos of op te maken met folie en raffia.

Excl. BTW 44,20 Incl. BTW 51,00



nr. 207 "Canapi"

Sfeervolle kerstdoos op zijn mediterraans gevuld met : fles Canapi Nero d’Avola, Italiaanse 
rode wijn ; fles sprankelende citroen limonade ; tagliatelle met tomaat ; pastasaus ; krokante
toast ; potje rode tapenade ; héérlijke serranoham ; groene olijven ; een affinée kaasje met 
een topping van zontomaat/bieslook ; smakelijke pizzasnacks ; vers gebrande notenmix ; chips 

met zeezout ; lekker nougatreep met citroen en cantuccini, Italiaanse koekjes.

Excl. BTW 55,44 Incl. BTW 61,99



nr. 208 "La Taperia"

Smakelijk borrelpakket bestaande uit : Estaciones, tempranillo, Spaanse rode kwaliteitswijn ; 
affinée kaasje met een topping van zontomaat en bieslook ; krokante toast ; lekkere dipstokjes;
smakelijke pâté met stukjes Iberico ham ; Aioli ; zachte serranoham ; groene olijven ; chips met 
zeezout ; kaasdip met jalapeno ; vers gebrande notenmix met Bengaalse kruiden en een 

houten serveerplank van zeer goede kwaliteit.
N.B. : het geheel feestelijk verpakt in een bijpassende feestdoos.

Excl. BTW 49,89 Incl. BTW 56,75



nr. 209 "Natural"

Sfeervolle kerstdoos gevuld met : fles Estaciones, Tempranillo, Spaanse rode wijn ; 
fles appel/vlierbessensap ; tomatensoep ; krokante toast ; lekkere Ardenner pâté ; stukje 
romige brie ; heerlijke roombotercake ; speculaas fudge ; krokante bonbons ; krokante 
kaaskoekjes ; chips met zeezout ; XXL pretzels en vers gebrande notenmix.

Excl. BTW 44,34 Incl. BTW 49,58



nr. 210 "Red Label"

Feestelijke kerstdoos gevuld met : Lavila, Franse rode wijn ; fles appel/perensap ; 

tomatensoep ; smakelijke soepstengels ; lekkere koekjes met stukjes chocolade ; vanille fudge; 
krokante bonbons ; marshmallows ; krokante toast ; stukje Hollandse kaas met sambal ; fuet, 
Spaanse droge worst ; smakelijke kaasbolletjes ; XXL pretzels ; chips met zeezout en 
luchtige rijstcrackermix.

Excl. BTW 49,67 Incl. BTW 55,50



nr. 211 "Delicious"

Sfeervolle kerstdoos rijkelijk gevuld met : Estaciones, tempranillo, Spaanse rode wijn ; 
appelsap ; tomatensoep ; smakelijke soepstengels ; eiertagliatelle ; pastasaus met basilicum ; 
pakje “winterthee” ; héérlijke pralinés met pinda/crèmevulling ; mini muffins met 

chocoladestukjes ; karamel toffees ; krokante kaaskoekjes, knoflook/ui ; XXL pretzels ; 
tapascrackertjes ; stukje romige brie ; zachte serranoham ; fuet, Spaanse droge worst ; 
stukje jong belegen kaas ; tortilla chips “sweet chili” ; lekkere salsa dip en om dit alles op te
serveren een bamboe serveertray met een keramiek bakje.

Excl. BTW 86,52 Incl. BTW 96,96



nr. 212 "Blue Bird"

Originele kerstdoos rijkelijk gevuld met : Saint Martin, merlot, Franse rode wijn ; flesje abdijbier 
“blond” ; héérlijke bouchées ; ragout kip/champignons ; krokante toast ; stukje lekkere 
camembert ; stukje jong belegen kaas ; krokante kaaskoekjes ; chips met zeezout ; brownies ; 
XXL melkchocoladereep ; lekkere pralines met pindavulling ; vanille fudge ; mini pretzels en
cantuccini, Italiaanse koekjes.

Excl. BTW 66,54 Incl. BTW 74,56



nr. 213 "Backpack"

Een stoere, trendy backpack gevuld met : Saint Martin, merlot, Franse rode wijn ; flesje 
abdijbier “blond” ; héérlijke bouchées ; ragout kip/champignons ; krokante toast ; stukje lekkere 
camembert ; stukje jong belegen kaas ; krokante kaaskoekjes ; chips met zeezout ; brownies ; 
XXL melkchocoladereep ; lekkere pralines met pindavulling ; vanille fudge ; mini pretzels en 
cantuccini, Italiaanse koekjes.

N.B. : dit alles verpakt in een sfeervolle kerstdoos.

Excl. BTW 88,74 Incl. BTW 101,42



nr. 214 "White Label"

Een feestelijk geschenk bestaande uit : Estaciones, tempranillo, Spaanse rode kwaliteitswijn ; 
tomatensoep ; tagliatelle ; pastasaus ; krokante toast ; stukje romige brie ; fuet, Spaanse 
droge worst ; lekkere koekjes met stukjes chocolade ; speculaas fudge ; nougatblokjes met 
chocolade en smakelijke marshmallows.
N.B. : het geheel feestelijk verpakt in folie met bijpassende raffia.

Excl. BTW 37,47 Incl. BTW 42,12



nr. 215 "Black Label"

Een feestelijk geschenk bestaande uit : fles Canapi Nero d’Avola, Italiaanse rode wijn ; 
tomatensoep ; smakelijke soepstengels ; pakje met 10 zakjes zwarte thee ; roomboter cake ; 
lekkere koekjes met stukjes chocolade ; chips met zeezout ; kaasdip met jalapeno ; krokante 
borrelnoten “chili” ; XXL pretzels en een fuet, Spaanse droge worst .

N.B. : dit alles verpakt in een sfeervolle doos.

Excl. BTW 37,33 Incl. BTW 42,12


