Relatie geschenken- Kerst pakketten
Wilt u iemand een mooi cadeau geven voor een speciale gelegenheid of voor zomaar?
Wij verzorgen mooie pakketten en voor iedereen wat wils. In een mand gepresenteerd of maak gebruik
van ons servies.
Een aantal voorbeelden staan hieronder voor u gepresenteerd. Uiteraard bent u vrij om producten zelf
bij elkaar te zoeken tot een mooi persoonlijk pakket.
Houd u rekening met dat onze producten vers worden aangeleverd en wij niet altijd alles op voorraad
hebben. Bestel dus op tijd om teleurstelling te voorkomen.
Afgebeelde verpakkingen kunnen anders uitvallen dan afgebeeld.
Pakket 1
Vijgen dadel azijn 225 ml
Kruidenmix Bruschetta
Basilicum olijfolie 225 ml

Pakket 2
Servies schaaltje mehari
Balsamico crema fichi
Roma olijfolie 225 ml
Olijfhoutenplank 30 cm

20,95 euro
49,90 euro

Pakket 3
Zakje Tartufo bonbons
Frisca 3 potjes fruit reductie
Nougat ong 175 gr
Frambozenazijn 225 ml
Brutti e Buoni koekje 2 st
Mandje

Pakket 4
Spaghetti nero di seppia
Kruidenmix aglio
Potje vongole marinare
Sugo arrabiata
Mandje
20,95 euro

27,95 euro

Pakket 5
Servies schaaltje nejma
Scombro, makreel op olie
Tonno, tonijn op olie
Spaghetti nero di seppia
Prosecco mini
Acciughe, zoute ansjovis
Vongole marinare
56,95

Pakket 6
2 glazen
Lingue, toast
La Tur, koe-schaap-geit kaasje
Dadel walnoot brood
Gorgonzola dolce
Blu 61, koe melk in rode wijn
Siciliaanse nero d’avola wijn
Compote van vijg en balsamico
Houten plateau
92 euro

Pakket 7
Roma olijfolie 225 ml
Siciliaanse Nero d’avola wijn
Kruidenmix pomodoro
Passata pomodoro fles
Tagliatelle 250 gr
Extra vergine chips
Brutti e buoni koekje 2 st
Mand

Pakket 8
Olijfolie tank rvs 5 liter incl schenktuit
Sicilie Extra vergine Olijfolie 3 liter
100% Nocellara dell’Etna olijven
Zuurgraad onder 0,3 – 0,4 %
Supergrassig, ruikt en smaakt naar vers
gemaaid gras met een scherp randje
Houdbaar: ten minste 1 jaar na aankoop
150 euro

32,99 euro

Pakket 9
BIO Passata Pomodoro
Orecchiette 250 gr
Nougat ong 180 gr
Funghi Porcini bouillon blokjes
Vongole marinare
Kruidenmix arrabiata
Kruidenmix aglio
Mand
32,95 euro

Pakket 10
Alleen rond Kerst
Te verkrijgen
Panettone classico 750 gr
Prosecco frizzante 750 ml
Op = Op
26,75 euro

Pakket 11
Truffel cacciatore van Chiapella, duurzaam slow food
Tartufo bianco olijfolie
Potje Truffel mayonaise BIO
Truffel honing
Burro di tartufo, truffel boter
Truffel carpaccio in olie
Olijfhoutenplank 30 cm
92,50 euro
Wij pakken alles zorgvuldig en mooi in voor u in inpakfolie transparant. Mocht u dit liever anders zien, maak dit
dan kenbaar aan ons en in overleg kunnen wij dit op andere manieren inpakken.

