
Kerstpakketten 2019



Als het einde van het jaar nadert betekent dat ook  
dat de feestdagen weer voor de deur staan.  

De ideale gelegenheid om de ander eens extra  
in het zonnetje te zetten, of dat nou gaat om je vrienden 

en familie of om collega’s of werknemers. 
 

Bij Pluk & Proef weten we als geen ander waardering, 
erkenning of dankbaarheid om te zetten  

in een tastbaar geschenk. In deze brochure vind je  
een breed aanbod aan kerstpakketten, allemaal uniek  

en met een eigen thema. 
 

Duurzaamheid is een belangrijk thema  
bij ons in de winkel en dat willen we ook graag  

door laten schemeren in onze pakketten,  
naast de liefde voor lekker eten natuurlijk. 

Op naar mooie feestdagen!



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.



Ken jij ze ook, van die mensen die  
dag en nacht aan lekker eten denken? 
Dit pakket is het ideale cadeau voor hen. 
Gevuld met bijzondere lekkernijen om 
van te gaan watertanden. 

Thee is altijd een goed idee! In de wintermaanden is het heerlijk om met een kleedje  
op de bank te zitten en te genieten van een kop verse thee en overheerlijke chocolade. 
Alle theeleuten onder ons kun je dus gerust verrassen met dit pakket. 

Foodlovers €50,-

Sweet suprise €20,-

- Zoutmolen Szechuanzout 
- Frambozen Honing 
- Knoflook – Rode Chili Olijfolie
- Witte wijnazijn 
- Theedoek 
- 2 x Dipschaal Delfts Blauw 

- Moestuinjam Mariënwaerdt 
- Pineut Tafelwater 
- Choco Kaneelamandelen 
- Potje Speculaaskruiden 
- Potje Kaneel 
- Potje Steranijs 
 



Gezellige avonden zijn niet compleet zonder kaarsjes. Deze trendy kaarsenstandaard 
past in vrijwel elk interieur en kan je daarom met een gerust hart cadeau doen.  
Maak de gezellige avond compleet met koffie, thee en lekkers. 

Als de feestdagen weer voorbij zijn begint de vaak sombere 
januarimaand weer. Wat is het dan heerlijk als je een pakket 
hebt gevuld met lekker, vrolijke zomerse producten.  
De zomer gewoon in huis halen dus. 

Gezellige Avond €25,-

Can we Restart Summer? €40,-

- Kaarsen 
- Kaarsenstandaard 
- Choco Kaneelamandelen 
- Supreme Coffee
- Potje Thee Divers

- Rieten tas 
- DIY lavendellimonade 
- Potje Thee Divers 
- Choco Kaneelamandelen 
- Choco Kokosamandelen 
- Appeltaartmix 
- Fruitreep Rood Fruit 
- Chocoladereep Cranberry 



Thee is altijd een goed idee! In de wintermaanden 
is het heerlijk om met een kleedje op de bank te 
zitten en te genieten van een kop verse thee en 
overheerlijke chocolade. Alle theeleuten onder ons 
kun je dus gerust verrassen met dit pakket. 

Als het buiten koud en onstuimig is, kan je wel wat warmte gebruiken.  
Met de Flaske Thermosfles houd je dranken wel 12 uur warm.  
Ideaal dus voor die heerlijke verse koffie en thee. 

Cup of Tea €27,50

Warme groet €45,-

- 2 x Mok 
- 4 x Onderzetters Beukenblad 
- Choco Kaneelamandelen 
- Potje Sinaasappel Amandel Thee
- Potje Gember Limoen Thee 
- Potje Chai Thee 

- Flaske Thermosfles 
- Draadborstel Flessenreiniger
- Choco Kaneelamandelen 
- Potje Thee Divers
- Supreme Coffee 
- Chocoladereep Nougat



Vroeger was barbecue uitsluitend een zomeractiviteit, maar dat is gelukkig allang  
niet meer zo. Zomer of winter, steek maar aan dat ding! Het mooie van dit pakket is  
dat je gelijk een barbecue tot je beschikking hebt, dus gelijk aan de slag kan. 

Steeds meer mensen gaan zich bezig houden met duurzaamheid, en daar zijn wij  
alleen maar blij mee. Wil je als bedrijf een groene boodschap uitdragen, dan zit je met 
dit pakket goed. 

BBQ Time €37,50

Lekker Groen! €25,-

- Barbecue Emmer 
- Barbecue Kruiden 
- Zoutmolen Arabiata zout 
- Knoflook Mayonaise 
- Ongezoete Ketchup 
- Vliegenmepper Leer 

- Bamboe Tandenborstel 
- Afwasborstel Beukenhout 
- 0% microplastic reinigingsdoekjes 
- 0% microplastic schuurspons 
- Katoenen Broodzak 
- Boodschappen Netje 
- Bakpapier
- Beugelpot met choco kaneelamandelen 



Italiaans eten is heerlijk, zeker als het uit eigen keuken komt.  
Met dit pakket ben je al een heel eind op weg naar een gezonde  
Italiaanse maaltijd. Kan eigenlijk niet misgaan. 

Zelf whisky maken was nog nooit zo makkelijk en 
leuk. Elk flesje Snippers bevat houtsnippers van 
oude whiskyvaten. De snippers zullen langzaam hun 
smaak en kleur afgeven als je er bijvoorbeeld jenever 
of wodka bij giet. Wat je hiermee eigenlijk doet is de 
drank even laten rijpen ‘in een houten vat’.

We love Italy €22,50

DIY Whisky €20,-

- Spelt Pizzabodems 
- Penne van Kikkererwten 
- Zongedroogde Tomaten 
- Passata (gezeefde tomaten) 
- Witte wijnazijn 
- Rode Wijnazijn 
- Italiaanse kruiden 
- Oregano 

- Flesje Whisky Snippers
- 2 x Whiskyglazen



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 paddenstoelen of oude kaas.

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 Marche Sangiovese €11,50

Perlage Chardonnay €12,50
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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.
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