
Kerstpakketten 2019  1

2019kerstpakketten

geven
genieten



Kerstpakketten 2019  3 2 Kerstpakketten 2019

51

48

43

alles over 04
kerstpakketten t/m 30,- 08
kerstpakketten t/m 50,- 32
kerstpakketten t/m 89,- 52

geven 
genieten T

RO
T

S30

inhoud

Aardig zijn voor elkaar kent 

geen grenzen, maar met 

kerst gaan we vaak toch 

nét wat verder. Ook wij. 

Bijvoorbeeld in deze 

brochure, waarin Samen 

Genieten de rode draad is. 

Blader je mee?

28
20

16

55



al
le

s 
ov

er

 4 Kerstpakketten 2019 Kerstpakketten 2019  5

Goede doelen

dubbel
geven Ieder jaar steunen we goede doelen met de opbrengst van onze kerstpakketten. Het Liliane Fonds kan structureel 

rekenen op een bijdrage, daarnaast maken we dit jaar een mooi bedrag over naar Stichting CliniClowns Nederland. 
Dankzij jou!

Liliane Fonds
“Kinderen met een handicap horen erbij.” Dat is de 
visie van het Liliane Fonds. Of beter gezegd: de 
toekomstdroom. Het Liliane Fonds streeft naar een 
wereld waarin kinderen met een handicap 
gelijkwaardig meetellen en waarin hun leven de 
hoogst haalbare kwaliteit heeft.

Er is nog veel werk te verzetten, zeker in de armste 
gebieden van de wereld, zoals in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Daar woont namelijk ruim 80% van 
alle kinderen met een beperking. Het is de armoede 
die zorgt dat er te weinig aandacht is voor zaken als 
gezonde voeding, medische zorg en hygiëne.

Je kunt het Liliane Fonds helpen in hun missie.  
Bestel je kerstpakket Oranje Gift (op pagina 46), 
dan doneer je rechtstreeks € 1,50 per pakket aan 
het Liliane Fonds. Met jouw bijdrage maak je dus 
een groot verschil.

Stichting 
CliniClowns
Een glimlach. Dat is waar Stichting CliniClowns  
het allemaal voor doet. Want achter de glimlach  
op het gezicht van een ziek kind of oudere gaat zó 
veel schuil!

Een CliniClown zorgt dat iemands ziekte even niet  
het belangrijkste is in diens leven. Of dat nou een  
ziek kind is of een dementerende oudere;  
CliniClowns maken een verschil vanuit oprecht  
contact en verbeeldingskracht. 

Een CliniClown ziet de ander zoals hij echt is. Natuurlijk, 
de ziekte bestaat, maar er is meer. De CliniClown is in 
staat om dáár, met woord en gebaar, de nadruk op te 
leggen. Angst en pijn verdwijnen naar de achtergrond 
en al is het maar voor even: de sfeer en het positieve 
gevoel dat ze ermee oproepen, is onbetaalbaar. 

We hebben kerstpakket Smile (op pagina 34) verbonden 
aan Stichting CliniClowns. Koop je dat pakket, dan gaat er 
per stuk € 1,50 naar deze mooie en bijzondere stichting.

“ de glimlach 
van een kind 
is onbetaalbaar”

Liliane
Fondspakket
pag. 46

CliniClown-
pakket
pag. 34

Ziekte buitenspel
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eco

Licht
in de

donkere
maanden

van het
jaar. kerst2019

aan 
opbergers 

nooit 
genoeg

06

04
03

02

Verschillende kerstpakketten bevatten een leuk, 
stijlvol of superhandig bewaaritem. Helemaal 
volgens de allerlaatste trends en bovendien: 
exclusief voor jou geselecteerd.

01 Rieten mand naturel/zwart: Deftige gevlochten mand, superhandig voor een extra (mini)kerstboom. Pakket Wereldmand. pag. 42-43  -  02 Plaid geel 130 bij 170 cm: Ontdek de warmte van deze fluweelzachte 

plaid. (En waar zet jij dit vriendelijke rendier op standaard neer?) Pakket Oh Deer. pag. 50-51  -  03 Schaaltje goud / grijs groot en 2 x schaaltje goud / grijs klein: Serveer nóg meer met deze stijlvolle schaaltjes. 

Pakket Chique. pag. 58-59  -  04 Windlicht: Creëer licht op de donkere dagen met dit exclusieve windlicht. Pakket Twinkeling. pag. 48-49  -  05 The Ugly Glühwein: Lekker fout, maar met de smaak is niets mis. 

Pakket Ugly Christmas. pag. 12-13  -  06 By Origin canvas shopper: Bewaren, opbergen of winkelen doe je met deze handige shopper. Pakket Good Food. pag. 30-31

PARADE
paardjes
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Art.nr. 98015
9% BTW over € 9,50
Incl. BTW € 10,369.50

Cool
10 artikelen verpakt in een zak

Krakend lekker. Dat is dit zoet-
hartige pakket met onder meer 
chips, popcorn, noten, chocolade. 
Geen poespas, gewoon perfect voor 
een gezellige avond. 

Hot Choc winter animals blauw 100 gram
Alex Meijer thee earl grey fairtrade 10 x 2 gram
Pally rich tea biscuit blauw 300 gram
Croky chips paprika 100 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Mallow trees 150 gram
Popcorn zoet 100 gram
2 x M&M’s crispy 36 gram
Paperbag 28 x 11 x 60 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Traktatie
13 artikelen verpakt in een pot

We hebben dit pakket voorzien van 
een bewaarpot, maar dat wil niet 
zeggen dat er een grens aan het 
genieten zit. Integendeel: dit pakket 
ademt ‘uitdelen en genieten’. 

Glazen pot met deksel Ø 19 x 28 cm
Arcus fairtrade thee stamp rood 10 x 2 gram
Coca-Cola regular 33 cl
Superbon chips salt 45 gram
Duyvis mix voor dipsaus festival 6 gram
Croco cheese crackers 100 gram
Croco salted sticks 40 gram
Peanuts rood 100 gram
2 x candy cane rood / wit  28 gram
Venco topdrop 47 gram
Chocoladetruffels rood/goud 50 gram
Maltesers 37 gram
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks/CenterParcs

Art.nr. 98137
9% BTW over € 6,22
21% BTW over € 6,28
Incl. BTW € 14,3812.50
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Taste It
12 artikelen verpakt in een doos

Een stijlvol en chique pakket,  
waarmee je in een handomdraai 
kleur op tafel tovert. Begin op tijd 
met genieten, bijvoorbeeld met een 
smakelijke borrel.

Thee warm winter fairtrade zwart / wit 10 x 2 gram
Black Collection appelsap 500 ml
Kerst Culinair tomatensoep vega 800 ml
Soepstengels zilver 120 gram
Zwarte olijven zonder pit 370 ml
Buiteman cheddar biscuits zwart 75 gram
Food Atelier chips sea salt 90 gram
Borrelnoten zwart / zilver 90 gram
Nougatine koekjes zilver 230 gram
Mallows twistmix halal 150 gram
Chocoladetruffels zwart / zilver 50 gram
Vouwdoos 39 x 29 x 12,6 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98014
9% BTW over € 14,50 
Incl. BTW € 15,8114.50

Dat is
smullen
geblazen!

Genieten doe je samen! 
Zeker met dit pakket vól 
lekkers voor een avond-
vullend programma.
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Ugly 
Christmas
9 artikelen verpakt in een doos

Glühwein – maar dan in een, 
ehh, opvallend jasje. Dit pakket is 
echt perfect voor wie van bonte 
kersttruien houdt. Nu nog een 
fout muziekje en het genieten kan 
beginnen.

Bungelbeentje Santa Claus
Kleurpotloden 6 stuks
The Ugly Glühwein 75 cl
Pretzelsticks xxl zilver 200 gram
Season of Joy aardappelchips naturel 105 gram
Season of Joy wafelbolletjes ham & kaas 50 gram
Popcorn aardbei 100 gram
Meringuettes choco rood 75 gram
Doos driehoek 54 x 40 x 18 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98152
9% BTW over € 5,42
21% BTW over € 11,08
Incl. BTW € 19,3116.50

Met The Ugly Glühwein blijf je 
gegarandeerd warm deze kerst. 
Lijkt deze fles wel wat op je 
kersttrui? Dat kan zomaar kloppen, 
want de makers van deze wijn 
lieten zich inspireren op de Ugly 
Christmas Sweater Day, oftewel 
15 december, waarop Amerikanen 
massaal in hun meest foute 
kersttrui de straat op gaan. 

En de inhoud? Daar is helemaal 
niets mis mee. Een smaakvolle 
Spaanse glühwein, gemaakt van 
100% tempranillo. Drink hem warm 
(maar niet té, zo’n 70 °C is heet 
genoeg) en verras je gasten met 
een schijfje sinaasappel of een 
kaneelstokje erin. Ugly was nog 
nooit zo lekker …
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UGLY CHRISTMAS 
IS EEN LIFESTYLE

Een beetje 
romantiek met kerst 
kan geen kwaad. 
Hang een mistletoe 
op voor een 
onverwachte kus …

Een avondje kerstfilms is 
natuurlijk niet compleet 
zonder een schaal popcorn. 
Liefst in gezelschap, 
uiteraard. Want niemand is 
toch graag home alone? 
pagina 8, 12, 16, 21, 22, 34, 
44, 45, 46, 49, 50 en 53

KLEURRIJK EN FOUT

Krijg jij het ook warm bij het zien van deze fles? 
Wat een lekker jasje … Deze fles verdient een 
prominente plek op tafel. pagina 12 en 13

Typisch Amerikaanse kersticonen  
en (dus) lekker zoet: zuurstokjes.  
Superleuk als versiering in de boom. 
De vraag is alleen: tot hoelang? 
pagina 9 en 15

De knusse kerstavonden breng je toch het 
liefst door in je meest foute kersttrui? Maar 
dan wel met een tafel vol lekkers voor je ...

Deze tijdloze kerst-
kleurencombinatie zorgt 
al decennia lang voor de 
perfecte kerstsfeer.

Voor Jou
19 artikelen verpakt in een houten dienblad

Laten we één ding afspreken als je kiest 
voor dit pakket: je tandarts hoeft hier 
niets van te weten … Alle ingrediënten 
voor een avond lekker genieten.

Houten dienblad met touw 58 x 18 cm
Juver nectar orange 200 ml
Color Collection gold cappuccino 50 gram
Wafel hazelnoot rood 100 gram
2 x peperkoek chocolade 28 gram
Croco salted sticks 40 gram
Color Collection red pinda’s gezouten 75 gram
Croco cheese crackers 100 gram
Kerstlaars met spekjes 30 gram
2 x candy cane rood / wit 12 gram
Redband colaflesjes 166 gram
Skittles fruits 45 gram
Venco topdrop  47 gram
King pepermunt  44 gram
Chocoladetablet melk rood 90 gram
Mars 2-pack 70 gram
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98017
9% BTW over € 9,32
21% BTW over € 7,68 
Incl. BTW € 19,4517.00
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Santa’s  
Favourite
13 artikelen verpakt in een doos

Het sneeuwt nog nét niet in dit pakket, 
maar hiermee heb je de perfecte 
ingrediënten voor een sfeervolle, witte 
kerst in huis. 

2 x Season of Joy bord 20 cm
Bungelbeentje snowman   
Season of Joy chocodrank 500 ml
Season of Joy kersthanger koekjes 135 gram
Season of Joy aardappelchips naturel 105 gram
Season of joy wafelbolletjes ham & kaas 50 gram
Actief Genieten popcorn zout 100 gram
Actief Genieten kaaspuntjes 125 gram
Actief Genieten caramel sticks 50 gram
Jos Poell crackers tuinkruiden rood / goud 75 gram
Snow mallows rood 175 gram
Vouwdoos 39 x 29 x 12,6 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98157
9% BTW over € 9,92
21% BTW over € 8,58
Incl. BTW € 21,1918.50

Geven is  
    genieten

Don’t judge a book by 

its cover … Of toch? 

Als je zó’n pakket 

cadeau mag geven, 

begint het genieten 

toch direct?
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Chocodroom
9 artikelen verpakt in een doos

Met een beetje creativiteit maak je 
met dit pakket je eigen aardbeien-
chocoladetaart. Zelfs aan de finishing 
touch is gedacht: een handige 
chocoladekruller.

Boska chocoladekruller 100 gram
Thee skyline fairtrade zwart / wit 10 x 2 gram
Chocodrink skyline zwart / wit 4 x 25 gram
Red Collection slagroom 250 ml
Black Collection cakelagen 180 gram
Black Collection gele room 100 gram
Grand Gérard aardbeien op siroop 425 gram
Creamy mallows mini zwart 150 gram
Vouwdoos 39 x 29 x 13 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98070
9% BTW over € 20,00
Incl. BTW € 21,8020.00

Christmas 
layer cake
Genieten doe je met je ogen. Dat gaat zeker 

lukken met jouw Christmas layer cake. 

Cake, gele room, cake, slagroom, nog meer 

cake … Top hem af met slagroom, heerlijk 

zoet, minimarshmallows, chocoladekrullen 

en sterretjes voor nog één keertje vuurwerk 

aan tafel.
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trend
Bewaar!
Wie wat bewaart, die heeft wat. 
Helemaal als je er deze trendy 
draadmand voor gebruikt.

Draadmanden
Draadmanden zijn helemaal van  
deze tijd. Een handige, leuke én mooie 
manier om je spullen in op te bergen. 
Je tijdschriften naast de bank, chips 
en snacks in je keukenkastje of 
misschien wel als bloemenmand onder 
je pergola.

Draadmanden zijn er in alle kleuren en 
maten, maar deze variant vind je alleen 
bij Sligro. We hebben hem speciaal 
voor in jouw kerstpakket geselecteerd. 

Voor De Draad
11 artikelen verpakt in een doos

De draadmand is de blikvanger in dit 
pakket, maar vergeet ook de rest niet: 
meer dan genoeg lekkernijen voor 
een avondje borrelen aan tafel of op 
de bank. Voor de draad ermee!

Senza wooden edge basket Ø 31 x 16 cm
2 x Finley mojito 25 cl
Sultana crunchers Italiaanse kruiden 175 gram
Croky chips bolognese 215 gram
Duyvis tijgernootjes bacon / kaas 300 gram
Popcorn blauw 100 gram
Samba mallows 150 gram
Klene zoute drop rol 50 gram
Verkade tablet hazelnoot / melk 111 gram
Doos zeskant 32 x 32 x 17 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98023
9% BTW over € 9,37
21% BTW over € 10,63
Incl. BTW € 23,0820.00
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Offline
11 artikelen verpakt in een doos

Berg alle smartphones op in de 
telefoonkluis en geniet van elkaars 
aanwezigheid, met wat snoeperijen 
en een spelletje. Welke antwoorden 
van de minipubquiz weet jij?

Telefoonkluis 18 x 13 x 20 cm
Spel minipubquiz
Arizona watermelon 1,5 L
Choco musketsterren rood / groen 300 gram
Croco crackers top sesam 150 gram
Croky chips naturel 215 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Popcorn zoet 100 gram
Venco muntendrop 168 gram
Chocolade boomhangers rood 100 gram
Vouwdoos 32 x 32 x 20 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98096
9% BTW over € 10,37
21% BTW over € 10,63
Incl. BTW € 24,1721.00

trend
Offline
Natuurlijk hebben we het druk. Met onze 
banen, gezinnen, hobby’s en andere 
uitdagingen in het leven. Even onthaasten  
is een perfect recept om weer op adem te 
komen. Ga ook eens offline!

Geen beter moment dan de decembermaand 
voor deze testcase. Hoelang kun jij zonder je 
smartphone? Je zult zien dat je dat veel 
gemakkelijker afgaat dan je zelf denkt. 
 Zeker als iedereen meedoet. Ook de tablets, 
laptops en televisies gaan even op zwart. 
Eerlijk toch?

De tijd die plotseling vrijkomt, vul je met 
kletsen, lachen, verhalen vertellen en … 
spelletjes! Haal een ouderwets bordspel uit 
de kast (of laat je gasten er een meenemen). 
Ontwijk de put op het Ganzenbord, verbluf 
de anderen met Triviantfeiten of laat je 
muziekkennis spreken tijdens de 
minipubquiz in dit pakket. Offline is eigenlijk 
hartstikke gezellig …
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Dik Verdiend
12 artikelen verpakt in een doos

Ouderwets genieten van authentiek, 
ambachtelijk lekkers: dat is waar het 
bij dit stoere pakket om draait. Welke 
verpakking scheur je als eerste open?

2 x theelichthouder / bloempot schroef Ø 10 cm
10 theelichten in organzazakje oranje
Hertog Jan Tripel 50 cl 
Ambachtelijke boerenworstje 60 gram
Cookies in cup zwart 120 gram
Na Gedane Arbeid kaasbroodsticks 90 gram
Na Gedane Arbeid aardappelchips naturel 105 gram
Na Gedane Arbeid pretzelsticks 4 smaken 200 gram
Oldtimers Sneker Zoethoudertjes 235 gram
Klus chocolade 175 gram
Vouwdoos 39 x 25 x 20 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98077
9% BTW over € 10,97
21% BTW over € 13,53
Incl. BTW € 28,3324.50

Feliz Natal
7 artikelen verpakt in een doos met seal

Feliz Natal! Dit rijke, smaakvolle 
pakket brengt je in Portugese sferen. 
Geniet van de heerlijke port (ruby) 
en serveer de overige versnaperingen 
op de meegeleverde kaasplank.

Mango serveerplank 37 x 25 x 4,5 cm
Porto Pocas Ruby 37,5 cl
Wijngaard kaas met mosterd-dille 1/64 150 gram
Buiteman zongedroogde tomaat biscuits  
zwart 75 gram
Daendels notenmelange gezouten 225 gram 
Pafritas chips sticks zeezout 100 gram
Bodemdoos 38 x 26 x 12 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98161
9% BTW over € 8,97
21% BTW over € 13,53
Incl. BTW € 26,1522.50

Laten we er niet omheen draaien: dit is een 
pakket voor harde, noeste werkers, die na 
de arbeid of sport gewoon lekker op de bank 
willen bijkomen met iets hartigs of zoets (of 
allebei). Sfeerlichtje erbij? Welja, maar we 
maken het natuurlijk niet té zoetsappig. 
Daarom vind je in dit pakket twee 
theelichten in de vorm van een grote 
schroef. En nu dan écht de benen omhoog …
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Extra  
kerstsfeer

cadeau

Geef je kerstdecoratie 

een extra dimensie met 

deze glazen pot met 

decoratief lichtsnoer. 

Op je dressoir, op tafel 

of op de vensterbank; 

dit item doet het overal 

perfect. Nóg meer 

kerstsfeer in huis …

Wintergloed
13 artikelen verpakt in een doos

Een heerlijk kerstpakket met meer 
dan genoeg lekkere tussendoortjes 
voor op tafel (en in de boom). 
Bovendien creëer je extra sfeer met 
de glazen pot met verlichting.

Lampfles led helder Ø 14 x13 cm
Santa Alicia cabernet-sauvignon 75 cl
Paté d’Ardenne rood 115 gram
Crispy crackers goud 200 gram
Kerstkransjes rood / goud 200 gram
Pretzelsticks xxl goud 200  gram
Season of Joy aardappelchips naturel 105 gram
Pinda’s gezouten blikje goud 150 gram
Choco meringuettes rood 75 gram
Noug’ah! Chocolade / cappuccino /  
cranberry goud 75 gram
Gold Collection winegums 200 gram
Chocolade boomhangers rood 100 gram
Vouwdoos 39 x 39 x 23 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98031
9% BTW over € 12,32
21% BTW over € 14,18
Incl. BTW € 30,5926.50
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Zoet En Zo
20 artikelen verpakt in een doos

Een musthave voor liefhebbers 
van zoete verleidingen. Tover in 
een handomdraai vier schitterende 
lavacakes op tafel! Dat is toch bijna 
vloeibaar goud … 

Arizona pomegranate 1,5 L
2 x Hero cassis 250 ml
Alex Meijer thee bosvruchten fairtrade 10 x 2 gram
2 x minibiscuits bosvruchten 35 gram
Ragout zwart / zilver 400 gram
Bouchees zwart / zilver 100 gram
Dessertcups Venetia zwart / zilver
Grand Gérard kersen zonder pit 370 ml
Campina echte slagroom spuitbus 250 ml
Dr. Oetker lavacake 240 gram
Matze crackers zilver 100 gram
Paté d’Ardenne zilver 115 gram
Royal Orchard zwarte bessen zilver 240 gram
Kaaspuntjes zilver 125 gram
Black Collection aardappelchips 90 gram
Supermix candy drop 100 gram
Mallows snowmen drop 150 gram
Verkade over de top puur karamel / zeezout / 
amandel / crunch 115 gram
Vouwdoos 35 x 31 x 17 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98013
9% BTW over € 28,50
Incl. BTW € 31,0728.50
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Good Food
12 artikelen verpakt in een doos

Verantwoord genieten: in dit 
kerstpakket vind je allerlei lekkere, 
gezonde en biologische verrassingen. 
Plus diverse bewaaritems, zoals een 
exclusieve canvas shopper.

By Origin canvas shopper
Sigma Food lunchbeker lichtgroen / donkergroen
Vitality vitamin water munt 710 ml
Inspired by Origin krakelingen bio 125 gram
Inspired by Origin groentechips 90 gram
Inspired by Origin chocoreep bes / noot 80 gram
Grand Gérard tonijn in olie 185 gram
Olitalia olijfolie extra vierge 250 ml
Biosnack schiacciatelle 35 gram
Bolletje boerenbeschuit  zaden 10 stuks
Variejantjes appelstroop cup 12 x 15 gram
Shopperdoos 37 x 18 x 34 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98165
9% BTW over € 13,12
21% BTW over € 16,88
Incl. BTW € 34,7330.00

trend
Leef 
bewust 
We leven steeds bewuster. Gezonde 
voeding, rust, mindfulness en tijd voor 
onszelf zijn allang geen trends meer. 
Wat daar perfect op aansluit, is deze 
canvas shopper. Ideaal als strandtas, 
boodschappentas of voor een middagje 
winkelen. 

Sfeervolle picknick
Of wat denk je van een sfeervolle 
picknick in het bos, om even helemaal 
tot rust te komen? De shopper is met 
zijn 25 liter inhoud groot genoeg om 
wat verse broodjes, beleg, fruit  
en vers geperst vruchtensap mee  
te nemen. 

Ook in de winter
Ook in de koude maanden kan een 
lunch op een bankje in het bos of park 
een verademing zijn. En na die lunch 
in de open lucht is deze By Origin 
canvas shopper ook nog eens 
eenvoudig op te vouwen.



FESTA / SERVIRE / MESE 
DI VACANZA / ANTIPASTO 
/ FESTEGGIA IL NATALE / 

MANGIARE INSIEME /  
OSSEQUI / CIBO GUSTOSO 
/ TIPICAMENTE ITALIANO / 

DARE IN REGALO /  
APPREZZAMENTO /  

GRAZIE MILLE / MESE DI 
DICEMBRE / PACCHETTO 

NATALIZIO / DELIZIOSO
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Mediterraan
19 artikelen verpakt in een doos

Karakteristieke producten als 
serranoham, pesto, pasta, olijven en 
cantuccini gaan vergezeld van romige 
chocoladetruffels en boterzachte 
nougat … Buon appetito!

2 x cocottes zwart Ø 12 x 6 cm
Pasqua merlot 75 cl
Alex Meijer thee earl grey fairtrade 10 x 2 gram
Alex Meijer cantuccini cioccola 250 gram
Kerst Culinair tomatensoep vega 570 ml
Antipasti grissini torinesi 100 gram
Antipasti sliced serrano 50 gram
Rummo fusilli 500 gram
Toresano pesto rosso 143 ml
Olitalia olijfolie extra vierge 250 ml
Grand Gérard olijven zwart zonder pit 156 ml
Grand Gérard tonijn met groenten 185 gram
Tyrrells truffle & seasalt zwart 150 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Lonka soft nougat pinda / vruchten zwart 135 gram
Smikkelbeer gemengde zoute drop 400 gram
Chocoladetruffels zwart / wit 100 gram
Vouwdoos 39 x 39 x 20 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98172
9% BTW over € 20,52
21% BTW over € 12,98
Incl. BTW € 38,0733.50
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Met dit kerstpakket bezorg je 

niet alleen de ontvanger een 

waar uitpakavontuur; je steunt 

er ook nog eens een van onze 

goede doelen mee. Per pakket 

doneren we € 1,50 aan Stichting 

CliniClowns. Als dát geen 

glimlach oplevert …

Dankzij jouw hulp maken zij de 

wereld van zieke kinderen of 

ouderen voor even een stukje 

aangenamer. Geef met je hart en 

steun deze bijzondere stichting.

2 x Coca-Cola zero 33 cl
Thee social media fairtrade zwart / wit / rood 10 x 2 gram
Wafel hazelnoot rood 100 gram
Gallo schelpjes rood 250 gram
Kerst Culinair pastasaus traditionale 500 ml
Tomatensoep vega zwart 800 ml
Soepstengels rood 120 gram
Koopmans pannenkoekenmix volkoren 400 gram
Van Gilse poedersuiker 125 gram
Bolletje beschuit naturel
Jam aardbei rood 284 gram

Melba toast rondjes 110 gram
Gouden Banier kipknakworsten 6 stuks
Remia tomatenketchup 300 ml
Kesbeke zilveruien 235 ml
Kesbeke augurken 235 ml
Kaasspread kuipje zwart 125 gram
Croky chips naturel 215 gram
Duyvis mix voor dipsaus festival 6 gram
Croco pizza crackers 100 gram
Bolletje pepsels zout 180 gram
Daendels suikerpinda’s 225 gram

Popcorn zoet 100 gram
Mallows twistmix halal 150 gram
Harlekijn drop zoet 100 gram
Skittles fruits 45 gram
Maltesers 37 gram
Toblerone puur 100 gram
Chocoladetruffels zwart / zilver 50 gram
Vouwdoos 39 x 29 x 26 cm
CliniClowns donatie € 1,50
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Smile
31 artikelen verpakt in een doos

Dubbel genieten met dit  
rijkelijk gevulde kerstpakket.

Art.nr. 98067
9% BTW over € 35,00
Incl. BTW € 38,1535.00



WIJ ZIJN 
DOL OP
STREETFOOD

Streetfood is al jaren 
hip en happening. Niet 
alleen in Nederland; 
overal ter wereld 
bereiden authentieke 
koks de meest 
smaakvolle gerechten 
– gewoon op straat. Wij 
houden ervan, jij ook?

Als we dat streetfood zo lekker 
vinden, waarom zouden we dat 
dan alleen buiten de deur eten? 
Met dit pakket kun je ook thuis 
je eigen streetfood bereiden. 
Nodig wat vrienden uit en smul 
samen van deze producten.  
In dit seizoen een goede reden 
om de vuurkorf weer eens   
te gebruiken en je eigen 
minifoodfestival te 
creëren.
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Streetfood
18 artikelen verpakt in een box

Dit kerstpakket bulkt van de street-
foodartikelen, dus hiermee creëer 
je bij jou thuis in no time een echte 
streetfoodsfeer. 

Comfortline box zwart / geel 22L 40 x 30 x 26 cm
La Chouffe 75 cl
Juver nectar orange 850 ml
Streetfood mie 400 gram
Food Atelier gebakken uitjes 80 gram
Remia satésaus 265 ml
Italiaanse crackers kaas / ui 150 gram
Lamole crosti olive oil 100 gram
Streetfood crème de brie 125 gram
Tortilla chips cheese geel 200 gram
Foodhall salsadip 260 gram
Gouden Aar stroopwafels roomboter vulling 230 gram
Streetfood frietmallows 150 gram
Streetfood chocoladedip 100 gram
Smikkelbeer hoestmelange 400 gram
Godiva milk apple / salted caramel 87 gram
Grand Gérard fruitcocktail  225 gram
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98180
9% BTW over € 23,32
21% BTW over € 12,68 
Incl. BTW € 40,7636.00
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Pluk
de dag

Na een avond kokkerellen en 

uitgebreid dineren heb jij je luie 

ochtend dubbel en dwars 

verdiend. En op zo’n ochtend 

gaat er niets boven een ontbijtje 

op bed, met warm afgebakken 

broodjes, een glaasje verse jus 

d’orange en een beschuitje met 

jam. Klinkt goed, toch? Nu is 

alleen de vraag: ga jij eruit of 

toch de ander? 

Goede- 
morgen
17 artikelen verpakt in een doos

Carpe diem, oftewel: pluk de dag, 
want dat is waar dit pakket geknipt 
voor is. Het zit boordevol producten 
voor een heerlijk ontbijt of royale 
brunch. 

Laptop tafel 53 x 30 x 19 cm
Duni servet black 24 x 24 cm
De Ambachtelijke Bron bio sinaasappelsap 750 ml
Alex Meijer thee Ceylon fairtrade 10 x 2 gram
Na Gedane Arbeid latte macchiato & 
cappuccino 61 gram
La Cafetera caffe espresso zwart 45 gram
Gouden Aar stroopwafels roombotervulling 230 gram
Na Gedane Arbeid plukbrood in bakblik 350 gram
Bolletje vezelrijk beschuit meergranen
Gouden Banier roompaté 160 gram
Duo Penotti 200 gram
Hero aardbeien jam rood 340 gram
Gingerbread zwart 400 gram
Bolletje Goed Bezig havermoutrepen rood fruit 210 gram
Choco diabolos toefzak 125 gram
Chocoladetruffels zwart/wit 100 gram
Vouwdoos 58 x 37 x 14 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98175
9% BTW over € 21,22
21% BTW over € 15,78
Incl. BTW € 42,2237.00



MET EEN GOUDEN RANDJE ...
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 40 Kerstpakketten 2019

Gracia merlot syrah 75 cl
Red & Gold Collection theeselectie 10 x 2 gram
Gold Collection chocodrank 500 ml
Meesterwerk slagroom 250 ml
Tomatensoep basilicum zwart 500 ml
Kerst Culinair pappardelle zwart 250 gram
Pastasaus basilicum zwart 350 gram
Black Collection Zweedse broodjes 150 gram
Leksands knäckebröd original 200 gram
Jam zwarte bessen zwart 284 gram
Hapkoek zwart 90 gram

Meesterwerk appelmoescake bakblik 300 gram
Sterretjeskoek zwart 120 gram
Red & Gold Collection toast naturel 50 gram
Delizioso picos andaluz  250 gram
Delizioso Allioli zwart 130 gram
Gold Collection borrelkaasdip smoked 125 gram
Delizioso groene olijven zonder pit 70 gram
Grand Gérard tonijn in water 185 gram
Red & Gold Collection pretzelsticks 4-smaken 200 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Black Collection aardappelchips 90 gram

Heksehyl salmiak 300 gram
Minipralines sweet moments blauw 100 gram
Vouwdoos 77 x 24 x 18 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Meesterlijk
25 artikelen verpakt in een doos

Herken de Hollandse schilder Johannes 
Vermeer in dit fraaie kerstpakket.  
Het bevat een rijk palet aan smaakvolle 
producten, die ook nog eens bijzonder 
stijlvol verpakt zijn. 

Art.nr. 98185
9% BTW over € 29,82
21% BTW over € 9,68
Incl. BTW € 44,2239.50
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In het rijkelijk gevulde kerstpakket  
op de linkerpagina tref je tussen alle 
heerlijke producten ook een fraaie 
rieten mand aan. Of een tas, het is 
maar net hoe je het bekijkt.  
Gebruik hem voor je boodschappen, 
als strandtas, shopper, speelgoedmand 
of voor een picknick in de zomer – 
mogelijkheden te over. Maar eerst  
is het de ideale mand voor een extra, 
klein en schattig, kerstboompje. Nóg 
een kerstboom in huis, waarom niet!

Wereldmand
17 artikelen verpakt in een doos

Dit mondiale kerstpakket zit barstens-
vol smaak. Wijn uit Australië, Zweedse 
broodjes, Italiaanse pastasaus,  
Spaanse palitos con aioli ... Alles voor 
een grenzeloze wereldreis.

Rieten mand naturel/zwart Ø 35 x 38 cm
Banrock Station Shiraz / Mataro 75 cl
Thee sfeer goud / zwart 10 x 2 gram
Gouden Aar allerhande de luxe 300 gram
Kerst Culinair mosterdsoep vega 570 ml
Bio-Organic soepstengels zwart 120 gram
Rummo mezze penne rigate 500 gram
Italian classics pastasaus 520 gram
Delicious palitos combi / aiolli 115 gram
Delizioso groene pesto zwart 90 gram
Delizioso lemon pepper dressing grijs 145 ml
Bohemian bites rozemarijn / zeezout 65 gram
Bohemian Zweedse broodjes 150 gram
Bohemian aardappelchips 150 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Gingerbread zwart 400 gram
Vouwdoos 40 x 40 x 42 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98193
9% BTW over € 19,17
21% BTW over € 21,83
Incl. BTW € 47,3141.00



Kerstpakketten 2019  45 44 Kerstpakketten 2019

hu
is

se
le

ct
ie

 t/
m

 5
0,

-

Gulle Gever
19 artikelen verpakt in een doos

Stapelen maar... Je zet het lekkers in 
dit kerstpakket in een handomdraai 
op tafel, zeker met behulp van de 
drielaags serveerset. Dat wordt 
driedubbellaags genieten.

Serveerset 18 x 12,8 x 24,5 cm
Banrock Station shiraz / mataro 75 cl
Food Atelier mini bouchees 12 stuks 66 gram
Black Collection ragout 400 gram
Jos Poell crackers tuinkruiden zwart / groen 75 gram
Paté Ardenne zilver / zwart 125 gram
Wyngaard kaas met zwarte peper 1/64 150 gram
Cheese Dippers cranberry dip mini 45 ml
Cheese Dippers vijgen dip mini 45 ml
Food Atelier groentechips 90 gram
Daendels katjang pedis 200 gram
Black Collection pretzelsticks 4-smaken 200 gram
Chio party mix 200 gram
Popcorn kaneel 90 gram
Gouden Aar allerhande de luxe 300 gram
Smikkelbeer gemengde zoete drop 400 gram
Chocolade boomhangers paars 100 gram
Melkchocolade sterretjes paars 150 gram
Draagdoos 44 x 23 x 30 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98039
9% BTW over € 22,27
21% BTW over € 21,23
Incl. BTW € 49,9643.50

Let It Swing
18 artikelen verpakt in een doos

Er zit muziek in dit kerstpakket. Terwijl 
jij samen met je kerstgezelschap 
geniet van alle versnaperingen, spelen 
de allerbeste foute kersthits door de 
slanke draadloze speaker. 

Draadloze speaker lang 40 x 8 x 8 cm
2x Corona Extra Bier 35 cl
Kerst Culinair tomatensoep vega 800 ml
Bio-Organic soepstengels zwart 120 gram
Jos Poell crackers tuinkruiden zwart / groen 75 gram
Delicious Black & White tapenade tomaat / oude 
kaas 106 ml
Tukkies goud 200 gram
Tortilla chips cheese geel 200 gram
Salsa dip originale 315 gram
Pretzelsticks xxl zwart 200 gram
Pindanootjes 200 gram
Fabulous Food cocktail borrelnoot 175 gram
Popcorn zeezout / peper 80 gram
Stroopwafels story zwart 175 gram
Chocoladetruffels zwart / zilver 50 gram
Food Atelier fudge 170 gram
Kofferdoos 48 x 39 x 12 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98035
9% BTW over € 17,67
21% BTW over € 26,83 
Incl. BTW € 51,7244.50
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Geef
met je

hartMet dit pakket maak je niet alleen de ontvanger 
blij, maar investeer je tegelijk in de toekomst van 
een kansarm kind ergens op de wereld. Van ieder 
verkocht pakket doneren we namelijk € 1,50 aan 
het Liliane Fonds. Zo creëer je met één keer 
geven oneindig veel geluk.

2 x Hertog Jan Karakter 30 cl
Black & White appelsap 750 ml
Arcus fairtrade thee hug oranje / zwart 10 x 2 gram
Arcus chocodrink hug oranje / zwart 4 x 25 gram
Black & White slagroom 250 ml
Kerst Culinair tomatensoep vega 500 ml
Soepstengels classico zwart 120 gram
Kerst Culinair pappardelle zwart 250 gram
Kerst Culinair pastasaus traditional 500 ml
Black & White plukbrood in bakblik 350 gram
Paté d’Ardenne zwart 115 gram

Food Atelier kaaspuntjes 125 gram
Delicious Black & White mix picos 180 gram
Tyrrells truffle & seasalt zwart 150 gram
Toresano tapenade zwarte olijven 143 ml
Blanco tex mex zoutjes mix 200 gram
Food Atelier pretzelkoker 300 gram
Food Atelier nougat 130 gram
Popcorn kaneel 90 gram
Meringuettes choco zwart 75 gram
Kerststerren met suiker 130 gram
Cookies in cup zwart / oranje 120 gram

Autodrop parkeerwachters 250 gram
Mentos choco 1 rol 38 gram
Truffels cacao zwart utz 150 gram
Treets peanut milk choc 45 gram
Verkade tablet dark blood orange 90 gram
Grand Gérard mandarijnen 312 gram
Vouwdoos 45 x 35 x 23 cm
Liliane Fonds donatie € 1,50
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Oranje Gift
30 artikelen verpakt in een doos

Dit krachtige kerstpakket bevat producten 
met karakter, zoals bier van Hertog Jan, een 
stevige notenmix en verschillende soorten 
chocolade. 

Art.nr. 98020
9% BTW over € 37,27
21% BTW over € 8,73
Incl. BTW € 51,1946.00
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Beleef 
een 
sfeervolle 
winter Een knetterend vuurtje in je 

vuurkorf, een mok warme 

glühwein en een lekker dikke 

kersttrui – perfecte ingrediënten 

voor een winterse borrel in je 

eigen achtertuin! Marshmallows 

en wat andere snacks erbij … 

Plus dit gezellige windlicht,  

dat we speciaal voor onze 

kerstpakketten lieten importeren.  

Wie zei ook alweer dat je in  

de winter vooral binnen  

moet blijven?

 48  Kerstpakketten 2019

Windlicht Ø 23 x 45 cm
Bolsius stompkaars 80/68 rustiek kiezelgrijs
Claro cabernet sauvignon malbec 75 cl
Arcus fairtrade thee hug blauw / bruin 10 x 2 gram
Arcus cappuccino hug blauw / bruin 10 x 2 gram
Fire & Frost kersthanger koekjes 135 gram
Stol banketspijs blauw 800 gram
Roggebrood snacks zout 75 gram

Fire & Frost kruidkoekreep cranberry 145 gram
The Barn crackers bio 150 gram
Rosquisol toast met tomaat 170 gram
Verduijn kaaswafels blauw 75 gram
Fire & Frost borrelkaasdip smoked 125 gram
Fire & Frost pretzelstick 4-smaken 200 gram
Daendels chocoladepinda’s kingsize 250 gram
Delizioso patatas truffel 110 gram

Popcorn zoet 100 gram
Mallow gifts 150 gram
Smikkelbeer muntdrop 400 gram
Truffels cacao UTZ zwart 40 gram
Vouwdoos 34 x 34 x 47 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Twinkeling
21 artikelen verpakt in een doos

Een kerstpakket met extra sfeer in de vorm van een 
windlicht. Perfect voor nóg meer warmte tijdens de 
donkere dagen, net als de andere smakelijke producten. 

Art.nr. 98198
9% BTW over € 25,37
21% BTW over € 22,13
Incl. BTW € 54,4347.50



Als de superzachte plaid je nog niet 
genoeg verwarmt, vind je in het 
kerstpakket op de linkerpagina altijd 
nog een schitterende fles Cuatro Rayas 
organische wijn om je op te warmen. 
In deze Spaanse fijnproever (100% 
tempranillo) met een intens aroma 
herken je onder andere tonen van rijpe 
bessen. Een ideale wijn voor bij een 
stoofpot, gebraden vlees of als 
afsluiter van het kerstdiner bij een 
kaasplank. Saludos!
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Oh Deer
25 artikelen verpakt in een doos

Een explosie aan smaken: met de 
inhoud van dit kerstpakket zit je er 
gegarandeerd warm bij.  
En anders sla je toch gewoon die 
fluweelzachte plaid om je heen.  
Oh deer, wat lekker!

Plaid okergeel 125 x 150 cm
Reindeer felt decoration
Cuatro Rayas tempranillo bio 75 cl
2 x Schweppes Premium Tonic Indian 20 cl
Chocodrink skyline zwart / wit 4 x 25 gram
Thee skyline fairtrade zwart / wit 10 x 2 gram
Choco musketsterren rood / groen 300 gram
Delicious Black & White mix picos 180 gram
Delizioso Allioli zwart 130 gram
Old Amsterdam zakje 90 gram
Maille à l’Ancienne dijonmosterd 210 gram
Grand Gérard olijven zwart zonder pit 156 ml
Capital tangry cheese 75 gram
Black & White aardappelchips naturel 105 gram
Delizioso chipsdipper cocktail kraft 170 gram
Black Collection pretzelsticks 4-smaken 200 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Popcorn zeezout / peper 80 gram
Mallow gifts 150 gram
Autodrop zachte wagens 235 gram
Black & White pepermuntkussentjes 150 gram
Meringuettes choco zwart 75 gram
Cacaotruffels caramel UTZ 150 gram
Vouwdoos 38 x 21 x 54 cm
Kwaliteitsgarantiekaart

Art.nr. 98203
9% BTW over € 27,02
21% BTW over € 22,48 
Incl. BTW € 56,6549.50



eindeloos 
genieten
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Telefoons aan de kant, televisie 
uit en gewoon ouderwets met 
elkaar aan tafel. Met een 
rijkgevulde borrel op tafel geef 
je je kerstdiner een perfecte 
start. Serveer lekker veel, liefst 
in verschillende bakjes en 
schaaltjes, zodat je een échte 
sfeer van genieten creëert. 
Iedereen iets te drinken? Proost, 
op een bourgondische kerst!

Rijk Gevuld
31 artikelen verpakt in een doos

Geef je kerstdiner een kickstart. In dit 
kerstpakket vind je alle ingrediënten en 
inspiratie om in een groot gezelschap te 
genieten van de sfeer, het vele lekkers 
én elkaar. Dat wordt genieten met een 
gouden randje.

Paarl Heights merlot 75 cl
2 x la Trappe Quadrupel 33 cl
Black & White appelsap 750 ml
Thee sfeer goud / zwart 10 x 2 gram
Choco musketsterren rood / groen 300 gram
Kerst Culinair tomatensoep vega 500 ml
Food Atelier soepstengels 125 gram
Kerst Culinair serrano ham 70 gram
Kerst Culinair pappardelle zwart 250 gram
Kerst Culinair pastasaus carbonara 500 ml
Meergranencrackers 130 gram
Black Collection kerstbrood 400 gram
Jam zwarte bessen zwart 284 gram
Flatbread duo color zilver / zwart 120 gram
Buiteman zongedroogde tomaat biscuits zwart 75 gram
Mini-grissini rozemarijn 200 gram
Delicious Aïolli zwart 130 gram
Paté Ibérico zwart / goud 200 gram
Old Amsterdam cream cheese 125 gram
Grand Gérard olijven zwart zonder pit 156 ml
Fabulous Food BBQ & hot snackballs 100 gram
Fairfield kalkoen / ui / salie chips 150 gram
Daendels cranberrymix 200 gram
Popcorn zoet 100 gram
Partymix choco 300 gram
Caramel sticks goud 50 gram
Caramel toffees rood-goud 250 gram
Lonka soft nougat pinda vrucht zwart / goud 135 gram
Verkade tablet 90% dark 90 gram
Vouwdoos 76 x 23 x 25 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98102
9% BTW over € 37,82
21% BTW over € 13,18 
Incl. BTW € 57,1751.00
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Tien,  
negen,  
acht …

Aftellen geblazen …  En wat past er nu 
beter bij de jaarwisseling dan het knallen 
van een kurk. In dit geval van een heerlijke 
cava uit Barcelona. Een verrassend mooie: 
deze cava (brut) heeft een prachtig aroma 
van onder andere wit fruit (druif en appel) 
en is daardoor bijzonder smaakvol. Met 
deze klapper kent gezelligheid geen tijd.  
Gelukkig nieuwjaar!

Beste Wensen
25 artikelen verpakt in een doos

Ho ho ho, niet alles in een keer 
opmaken! Dit kerstpakket bevat 
meer dan genoeg heerlijks om ook 
oudejaarsavond te vieren. 

Intermezzo oliebollenbord 2 voor 12 Ø 30 cm
Duni servet 2020 zwart / goud 33 x 33 cm
Sterretjes 16 cm
Party props Happy New Year
Cava Hola Brut 75 cl
Thee wonderful fairtrade zwart / goud / wit 10 x 2 gram
Koekjes vanille goud 230 gram
2020 oliebollenmix oven / frituur 400 gram
Gold Collection Zweedse broodjes 150 gram
Danish brie 125 gram
Paté d’Ardenne goud 115 gram
Reypenaer VSOP 1/64 kaasje 135 gram
Mosterd-dillesaus 45 ml
Delizioso grissinetti rozemarijn zwart 120 gram
Delicious Aïolli zwart 130 gram
2020 soesjes kaas & bieslook 60 gram
Food Atelier snackbox salami / zout 25 gram
Borrelnoten goud 90 gram
Daendels notenmelange ongezouten 225 gram
Guinness chips original zwart 150 gram
2020 pretzelsticks 4-smaken 200 gram
Lonka soft nougat pinda / vruchten zwart 135 gram
Chocoster puur goud 150 gram
2020 chocolade pralinebonbons 150 gram
Vouwdoos 40 x 30 x 25 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98072
9% BTW over € 31,52
21% BTW over € 22,48
Incl. BTW € 61,5654.00
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Royaal
41 artikelen verpakt in een doos

Wat een rijkdom en variatie: ben je klaar 
voor een reis langs talloze culinaire 
verwennerijen?

Bardolino D.O.C. Pasqua 75 cl
2 x Guinness Original 5% 33 cl
Arcus fairtrade thee snow rood / wit 10 x 2 gram
Arcus chocodrink snow rood 4 x 25 gram
Black Collection slagroom 250 ml
Rummo integrali fusilli 500 gram
Kerst Culinair pastasaus traditionale 500 ml
Grozette kaaspoedermix 80 gram
Black Collection wraps 6 stuks
Black Collection Mexicaanse kruidenmix 30 gram
Jos Poell pasteitjes zwart 100 gram
Black Collection ragout 400 gram
Red Collection Zweedse broodjes 150 gram
Black Collection kerstbrood 400 gram
Jam aardbei rood 284 gram
Kaasspread kerstkuipje zwart 125 gram
Paté Ibérico zwart 2 x 78 gram
Dessertcups Venetia goud / bordeaux
Grand Gérard kersen zonder pit 370 ml
Bloemenhoning 250 gram
Black Collection kerstcups 100 gram
Italiaanse crackers tomaat / oregano 150 gram
Delizioso picos andaluz 250 gram
Paolo all i oli zwart 130 gram
Costa Del Tapas jalapeñomix 200 gram
Italiaanse salami rood / goud 100 gram
Gouden Banier kipknakworsten 6 stuks
Remia tomatenketchup 300 ml
Mitsuba yoshinomix 150 gram
Guinness chips chilli zwart 150 gram
Black Collection ravioli zoutjes 120 gram
Cookies in cup rood 120 gram
Choco musketsterren rood / groen 300 gram
Pepermunt luxe zwart 100 gram
Mallows twist 100 gram
Harlekijn zacht / zoete drop 225 gram
2 x mars 51 gram
Melkchocolade sterretjes rood 150 gram
Vouwdoos 49 x 39 x 23 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98027
9% BTW over € 54,02
21% BTW over € 10,48
Incl. BTW € 71,5664.50



Samen genieten is dubbel 
genieten. Zeker als je je hapjes 
en drankjes presenteert op deze 
serveerplank. Plaats genoeg 
voor meerdere schaaltjes met 
lekkers. Zelfs voor je glazen 
wijn of frisdrank is een plaatsje 
vrijgehouden.

Samen
   smullen
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Chique
29 artikelen verpakt in een doos

Samen genieten was nog nooit zo 
gemakkelijk. Deel met je familie en 
vrienden en proef de vele chique 
smaken die dit kerstpakket rijk is. 

Dienblad wijn grijs 58 x 38 x 6,5 cm
Wijnglazenset 2-delig 77 cl
Schaaltje goud / grijs groot
2 x schaaltje goud / grijs klein
Middelvlei Rooster merlot 75 cl
Middelvlei Rooster chardonnay 75 cl
Food Atelier zwarte thee 10 x 1,5 gram
Food Atelier brownies 285 gram
Verduijn toefzak kletskoppen zwart 75 gram
Kerst Culinair mosterdsoep vega 570 ml
Red & Gold Collection grissini torinesi 100 gram
Jamon Serrano skinpack goud 70 gram
Spaanse fûet sepia / zwart in doos
Food Atelier pita pantoast zeezout 150 gram
Paté Ibérico zwart 125 gram
Buiteman zongedroogde tomaat biscuits zwart 75 gram
Aioli 250 ml
Delizioso groene olijven zonder pit zwart 70 gram
Delizioso tomatentapenade zwart 140 gram
Olitalia olijfolie extra vierge 250 ml
Old Friends schuitjes 250 gram
Rois de France mosterd-dillesaus 190 ml
Daendels cranberrymix 200 gram
Fairfield kalkoen / ui / salie chips 150 gram
Mallow gifts 150 gram
Hazelnoot choco meringues 100 gram
Luxe bonbons zwart 230 gram
Vouwdoos 59 x 38 x 16 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Art.nr. 98208
9% BTW over € 39,72
21% BTW over € 32,28 
Incl. BTW € 82,3572.00
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Mosterd uit Dijon
Lekker krachtig en grof door  
de hele mosterdzaadjes

Oer-Hollands zuur
Handgeplukte augurken van  
het oer-Hollandse KesbekeKurkentrekker

Een fraaie combinatie van 
roestvrijstaal en ebbenhout 
in een luxe opbergcassette

Malbec
Argentijnse passie … Rood fruit, 
eikenhout, complexiteit en finesse: 
allemaal in een en dezelfde fles. 
Proost!

Reypenaar
Kaas met karakter: twee jaar 
traditioneel gerijpte kwaliteitskaas

Tristar grillplaat
Grillen en bakken in een 
handomdraai. Met handig 
opvangbakje voor bakvet

Kwaliteit  
overwint altijd
Genieten kent geen grenzen. Dit kerstpakket zit barstensvol 
kwaliteitsproducten, allemaal van A-merken en exclusieve 
importen. En die zijn ook nog eens op elkaar afgestemd. Niets 
staat een uitgebalanceerde avond smullen dus nog in de weg. 
Maar het begint al eerder: bij het uitpakken.

De vele luxe etenswaren, de uitmuntende wijnen en natuurlijk  
de luxe bewaaritems, zoals de grillplaat. Of wat te denken van  
de luxe cassette met flesopener? Zo wordt een perfecte avond 
creëren wel heel gemakkelijk … Al met al is dit een compleet, 
prachtig en kwalitatief pakket.

Tristar bamboo vlakke bakplaat 36 x 26 cm
Laguiole Style de Vie kurkentrekker zwart
2 x El Esteco Amaru HV malbec
Winter Wonder latte macchiato & cappuccino 61 gram
Wintersterren wit 150 gram
Winter Wonder cookies & cream cacao 250 gram
Winter Wonder plukbrood in bakblik 350 gram
O’life kruidenbotermix Italiaans 150 gram
Winter Wonder tomatensoep 480 gram

Winter Wonder grissini sticks 100 gram
Winter Wonder toast naturel 90 gram
Delicious salade & soep mix 35 gram
Olitalia olijfolie extra vierge 250 ml
Zwarte olijven zonder pit 370 ml
Honing / mosterddille dressing 250 ml
Kesbeke augurken-uien 370 ml
Remia wild bill american garlic 450 ml
Reypenaer VSOP 1/64 kaasje 135 gram

Maille l’Ancienne dijonmosterd 210 gram
Hoeksche chips truffel 100 gram
Daendels kingsize pinda’s gezouten 250 gram
Pepermunt luxe zwart 100 gram
Winter Wonder praline bonbons 150 gram
Vouwdoos 49 x 39 x 21 cm
Kwaliteitsgarantiekaart
Bungalowcadeaubon Sunparks / CenterParcs

Quality Time
25 artikelen verpakt in een doos

Niets is mooier dan met elkaar genieten 
van een heerlijk kerstdiner. Dat gaat zeker 
lukken met dit premium kerstpakket.

Art.nr. 98086
9% BTW over € 31,59
21% BTW over € 57,41 
Incl. BTW € 103,9089.00
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Een grillplaat hoeft 
echt niet altijd je  
fraai gedekte tafel 
te verpesten. Dit 
exemplaar van Tristar 
bewijst dat grillen op 
tafel ook stijlvol kan.

DECORATIETIP:
Maak je tafel nog mooier 

met prachtige versproducten; 

artisjok en vijgen zijn 

bijvoorbeeld een feest 

voor het oog!

Samen 
genieten!
Zien eten doet eten. Maak dus 
werk van je fraai gedekte kerstdis 
en verras je gasten met een 
ongeëvenaarde sfeer aan tafel. 
Dat wordt genieten! En dan moet 
het hoofdgerecht nog komen …

Zwarte olijven, oude 
kaas, olijfolie, een 
krokant chipje, goede 
wijn en plukbrood. 
Daarmee maak je je 
gerecht én de tafel 
echt compleet. 
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