


Als het einde van het jaar nadert en de feestdagen in zicht 
komen, is het ook weer tijd om collega’s en werknemers  
een blijk van waardering te geven. Een bedankje kun je 
vormgeven op veel verschillende manieren. Bij Pluk & 
Proef weten we als geen ander waardering, erkenning 
of dankbaarheid om te zetten in een tastbaar geschenk. 

We hebben ons voor het aanbod aan kerstpakketten  
laten inspireren door de huidige trends, maar bovenal door 
onze eigen visie. Duurzaamheid voert bij ons de boventoon, 
gecombineerd met eerlijke en gezonde voeding (biologisch 
& fair).

Daarnaast vinden we het belangrijk om maatschappelijk 
betrokken te zijn. Zo laten we graag onze kerstpakketten  
(voor een deel) inpakken en klaarmaken door een dagbeste-
dingsgroep.

Samen gaan we voor een (h)eerlijke kerst!

Wij hebben alvast  
verschillende pakketten  
voor je samengesteld.  
Handig, want zo kan je kiezen welk 
pakket en welke prijsklasse past bij 
jouw bedrijf.  

We denken echter ook graag met je 
mee hoe we samen een geschenk 
kunnen samenstellen dat past bij de 
waardering die je wilt overbrengen. 
Informeer gerust naar de mogelijk-
heden of kom langs in de winkel.

De keuze uit de chique witte doos of  
de duurzame kartonnen doos is aan jou.



Een ‘mocktail’ is een cocktail zonder 
alcohol, meestal bereid met vruch-
tensappen, frisdranken etc. Dit pak-
ket bevat Seedlip, de basis voor een 
echt goede mocktail. Seedlip is een 
alcoholvrije spirit, geïnspireerd op  
‘the art of distillation’, een boek uit-
gegeven in 1651. In dit boek wordt  
beschreven hoe 17e-eeuwse apothekers  
alcoholvrije kruidenpreparaten brouw-
den in koperen ketels. De smaak van 

Herken je dat: Bijna altijd als je  
iemand vraagt hoe het gaat, krijg 
je te horen hoe druk diegene het 
heeft. Meer dan ooit waarderen we 
het tegenwoordig om te kunnen  
ontspannen. Dit pakket is zo samen-
gesteld dat het alle ingrediënten  
bevat voor een avond compleet ont-
spannen. Uiteraard bestaat het gehele  
pakket alleen uit biologische produc-
ten, het liefst zo puur mogelijk.

Geïnspireerd op een juwelendoosje, 
geeft dit pakketje net dat beetje ex-
tra glamour. Speciaal voor iedereen 
die graag voor even speciaal wil zijn.  
Gevuld met heerlijke en eerlijke lek-
kernijen, zoals bijvoorbeeld de produc-

ten van Mariënwaerdt. De Mariënwae-
rdt is een landgoed in Beesd, waar de 
landbouw geheel biologische is. Met de 
oogst uit de moestuin en van de hoog-
stambomen bereiden zij op ambachte-
lijke wijze biologische delicatessen en 
sappen.

Seedlip lijkt het meest op Gin.  
Om die reden combineren we 
Seedlip in dit pakket met Gin en  
‘Botanicals’ (kruiden en specerijen 
om Gin mee te garneren).



Seedlip is een alcoholvrije spirit gemaakt 
in Londen. Seedlip is ontwikkeld vanuit de 
vraag; “What to drink when you’re Not Drin-
king?”. Het drankje is geïnspireerd op  ‘the art 
of distillation’, een boek uitgegeven in 1651.  

In dit boek wordt beschreven hoe 17e-eeuwse 
apothekers alcoholvrije kruidenpreparaten 
brouwden in koperen ketels. De smaak van 
Seedlip lijkt het meest op Gin maar Seedlip is 
voor allerlei alcoholvrije cocktails te gebrui-
ken. Seedlip is er in de smaken Spice en Gar-
den.

Een witte wijn rijk aan tinten en geuren die je doet  
denken aan een bloeiende Acacia. Deze Chardonnay 
heeft een zacht stro gele kleur en een intense, fruitige en  
elegante geur van bloemen en vers fruit. In de mond is 
de Chardonnay droog, aromatisch, zeer harmonieus en is 
vol van smaak met een middellange afdronk. Perfect als  
aperitief, bij een voorgerecht en soep. Fantastisch met  
vis- en schaaldiergerechten

Perlage is een echt familiebedrijf en werkt sinds 1985 
biologisch. Daarbij dragen ze het Benefit Corporatin  
keurmerk, dat toegekend wordt aan bedrijven die een  
positieve bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

Deze droge rode wijn komt uit de Italiaanse streek de Marche en is 
robijnrood van kleur met geuren van kersen en zwarte bes. Rond 
en vol van smaak, met voldoende stevigheid. Gemaakt van 100% 
sangiovese druiven. Lekker bij bijvoorbeeld gerechten met pad-
denstoelen of oude kaas.

Perlage is een echt familiebedrijf en werkt sinds 1985 biologisch. 
Daarbij dragen ze het Benefit Corporatin keurmerk, dat toege-
kend wordt aan bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan 
de lokale gemeenschap.

Duurzaamheid is een van de kernwaarden bij Pluk & Proef. Door verspilling tegen 
te gaan hopen we minder afval te produceren. Een kleinere afvalberg zorgt ervoor 
dat er minder gerecycled hoeft te worden. Dat bespaart grondstoffen en energie! 

Dit pakket bevat onder ander het boek: ‘niets verspillen doe je zo’. Dit boek zit  
boordevol praktische tips en adviezen voor een groenere lifestyle. Het pakket bevat  
tevens Seepje superschillen om je was mee te doen op een geheel natuurlijke  
manier. Ook leuk zijn de edelstenen ‘Water On The Rocks’: Deze bevatten mineralen 
die gezond zijn voor bijvoorbeeld je bloemen en planten.



We denken graag met je mee naar andere mogelijkheden. Zo kun je bij ons in de  
winkel een eigen pakket samenstellen met producten naar keuze. Maar het is  
ook mogelijk om een gepersonaliseerd pakket te maken. We bieden hierin het  
volgende aan:

Nogmaals, deze brochure is slechts ter inspiratie. Wij geloven in  
maatwerk en stellen graag samen met jou het perfecte pakket samen.


