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Pure

Oog voor voedsel, hart voor mensen €0,10 van de opbrengst
van dit product gaat naar De Voedselbank.  



Het is jouw moment om te sprankelen, te genieten en je gewaardeerd 
te voelen. Jij mag trots zijn op jezelf, want dat heb je verdiend!



Thee selectie (3 smaken), Kerstballen giftbox RFA GOUD-ROOD, Bonbons giftbox 3 smaken, 
Butter cookies, Sparkling apple mini, Kaneeltwist mallows, Borrelbroodmix in bakvorm, Salty 
biscuits chili, Smeer & dipkaas, Pinda’s gezouten cup, Ribbelchips gezouten, Dip Duo pestodip 
en aioli, Tasje to� ee mix, Toast naturel, Mini mu�  ns en Popcorn

Producten



The Woodsman is stoer, sterk, ruig en dat met winterse 
afbeeldingen.



Producten
Koekreep, Melkchocolade envelop RFA, Cup Hot chocolate bomb marshmallow RFA, 
Chocolate & hazelnut cookie, 3D kerstboom melkchocolade, Mueslirepen fruit, Marshmallows BBQ 
set, Puntje cream fudge, Borrelworst, Stokbrood in bakvorm, Big pretzels BIO, Popcorn, Zweedse 
broodjes, Cracks sweet BBQ, Pils bier, Borrelnoten, Kaaspuntjes, Ribbelchips paprika en Tomaten-
soep blik



Sfeervolle licht jes, vuurwerk en sterret jes voor de meest sprankelende momenten.



Producten
Kerstballen long giftbox RFA GOUD, Snack sticks, Focaccette rozemarijn , Stokbrood in bakvorm, 
Toast naturel, Cracks sweet BBQ, Smeer & dipkaas, Pinda’s gezouten cup, Ribbelchips gezouten, 
Oliebollenmix, Magic calender en Chocolate & hazelnut cookie



Genieten, ontspannen en in balans zijn 
op de manier die bij jou past. 

Breathe



Thee selectie (3 smaken), Koekreep, Rustieke speltcracker rond groot BIO, Melkchocolade reep RFA 
doosje, Bananenbrood, Chocolate & hazelnut cookie, Co� ee to go beker, Mini mu�  ns, Mueslirepen 
fruit, Barritas pipas, Big pretzels BIO, Toast naturel, Honey roasted peanuts in cup, Ribbelchips gezou-
ten, Hot chocolate bomb marshmallows RFA, Sparkling apple mini, Tasje to� ee mix en Magazine 
Winters doeboek

Breathe





Thee selectie (3 smaken), Mini mu�  ns, Borrelbroodmix in bakvorm, Goudse kaasbollen, Ribbelchips 
gezouten, Smeer & dipkaas, Pannenkoekenmix stazak, Grissini olijfolie, Koekreep en  
Tomaat-courgettesoep veggie in pot



Een stukje nostalgie in een modern jasje.
Met mooie tegeltjes, pentekeningen en Oud 

Hollands geschept papier

  UIT 
NEDERLAND



Thee selectie (3 smaken), Halva vruchtenjam aardbei, Koekreep, 

Toffee cookies, Appeltaartmix in bakvorm, Half pondje boerencake, 

Munt groot, Chocomelk mini, Borrelworst, Toast naturel, Goudse 

kaasbollen, Smeer & dipkaas, Borrelnoten, Ribbelchips gezouten, 

Kruidenboter mix doosje, Appelsap BIO, Mosterd bierdip, Bitterballen 

ragout, Pannenkoekenmix stazak, Paneermeel en Kerstballen long 

giftbox RFA



Voor een gezellig avondje met vrienden, 
familie of gezellig samen. Het motto van 
Borrelplank is ‘neem de tijd, ontspan en 

geniet’

BORRELPLANK 



BORRELPLANK

Bitterballen ragout, Focaccette rozemarijn, Borrelworst, 
Tapas trio plank, Salsadip, Borrelbroodmix in bakvorm, 
Grissini olijfolie, Salty biscuits, Goudse kaasbollen, 
Toast naturel, Smeer & dipkaas, Pils bier, Borrelnoten, 
Cocktailworstjes, Nacho chips, Mosterd bierdip, Tapasplank 
kruiden en Paneermeel

Producten



De Pastabaas plaatst de authentieke keuken in een 
modern jasje. 
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Coffee to go beker, Cantuccini, Tasje toffee mix, Focaccette roze-
marijn, Salami, Borrelworst, Grissini olijfolie, Mix voor Focaccia, 
Focaccine toast XL, Goudse kaasbollen, Ribbelchips gezouten, 
Lemonade, Tagliatelle pasta, Passata, Pizza bodems, Italiaanse 
kruidenmix en Grissini XXL cheese



Traditionele kerst in een modern jasje. De kerstnummers 
zijn niet weg te denken in de periode richting Kerst. 

SANTA & CO

Scan de QR code voor de 
xmas music playlist.



SANTA & CO

Thee selectie (3 smaken), Cake in a cup karamel, Kerstballen giftbox RFA, 
Rudolph cookies, 3D kerstboom melkchocolade, Chocomelk doosje, Puntje 
cream fudge, Toast naturel, Popcorn, Kaaspuntjes, Ribbelchips gezouten, 
Sparkling druivensap en Christmas pretzels

Producten



Kwalitatieve, hoogwaardige en luxe geschenken. Elk product is een cadeau op zich.



Thee tubes set, Kerstballen giftbox RFA, Hot chocolate bomb marshmallows RFA, Tulband 
Christmas cake, To� ee cookies, Bonbons giftbox 3 smaken, Cappuccino, Sparkling druivensap, 
Brie, Cracks sweet BBQ, Borrelmix share box, Focaccine toast XL, Ribbelchips paprika en Melk-
chocolade reep XL RFA

Producten



gold
collection.
Gold collection 
Warm, elegant en chique in een mooie 
goudkleur. Opvallende stijlen met 
aantrekkelijke productfotografie. Deze 
producten laten zich goed combineren in 
diverse pakketten.



red
collection.
Red collection 
De Red collection bevat alles van het 
ontbijt tot aan de borrel. Aantrekkelijke 
verpakkingen in wisselende stijlen met mooie 
productfotografie.



Green
collection.
Green collection 
De Green collection bevat alles van het 
ontbijt tot aan de borrel. Aantrekkelijke 
verpakkingen in wisselende stijlen met mooie 
productfotografie.



blue
collection.
Blue collection 
Met deze producten stel je de mooiste 
blauwe geschenkpakketten samen.



De Taste collection is een assortiment met ambachtelijke, kwalitatieve en bovenal smakelijke 

producten! Dit jaar is de collectie nog verder uitgebreid. Er zijn oneindig veel combinaties mogelijk, 

van ontbijt tot borrel. De keuze is aan jou!



lekkere
zoutjes.
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