
CADEAUBOXEN



Met onze cadeauboxen versturen wij 
felicitaties, aandacht en een hoop    . Voor 
speciale gelegenheden, verjaardagen, online 
bedrijfsborrels of voor de feestdagen.

De cadeauboxen zijn helemaal naar eigen 
wens en smaak samen te stellen, te personali-
seren of extra feestelijk te verzenden als 
kerstpakket. 

Met het speciale Sinterklaaspakket van The 
Eet-team verras je familie, vrienden of 
medewerkers met negen zoete & hartige 
cadeautjes voor een heerlijk avondje.



SINTERKLAASPAKKET
Voor een bijzonder Sinterklaasfeest heeft The 
Eet-team een speciaal pakket samengesteld. 
Met negen cadeautjes is een heerlijk avondje 

gegarandeerd. Het pakket bestaat uit:

Zoete cadeautjes
Sinterklaas macarons van Tout 4 stuks

Gevulde speculaas
Kruidnoten

Sinterklaas chocolaatjes
Marsepein

Carrot cake tulbandjes

Hartige cadeautjes
Huisgemaakte kaaskoekjes
Pittig geroosterde nootjes

Boerenbrokkelkaas

Sinterklaaspakket € 42,50



SINTERKLAASPAKKET
We kunnen het pakket natuurlijk volledig 

personaliseren, voorzien van bedrijfskleuren 
en/of logo en met persoonlijk kaartje of 

Sinterklaasgedicht.

Het is ook mogelijk om eetbare cadeautjes 
te vervangen door kindercadeautjes. Deze 

worden met zorg uitgezocht door De Kinder-
feestwinkel en kunnen besteld worden in de 
leeftijdscategorieën 0-3, 4-6 en 7-9 jaar. Voor 
de kindercadeautjes rekenen wij een meer-

prijs van € 5,00 per cadeautje.  

De Sinterklaaspakketten zijn te bestellen 
t/m 25 november en zullen wij op 2 december 

per post versturen.



CADEAUBOX
Verras uw medewerkers, vrienden of familie 
met een zelf samengestelde cadeaubox. U 
bepaalt dus zelf wat u erin stopt! Kiest u voor 

hartig, zoet of voor een mix van onze 
lekkernijen?

Voor een mooie gevulde box adviseren wij 
om 8 à 10 items te kiezen. Meer of minder 

kan natuurlijk ook.

Voor iedere gelegenheid een cadeaubox; 
een verjaardag, geboorte, jubileum, kerst of 
zomaar om iemand een hart onder de riem 

te steken.



KERSTPAKKET
De cadeauboxen zijn natuurlijk ook als kerst-

pakket te bestellen! U kunt het kerstpakket zelf 
samenstellen met diverse zoete en hartige 

hapjes. Maak het pakket compleet met een 
lekkere wijn, champagne of verrassende 

speciaalbiertjes! Wij zorgen voor de 
kerstglitters.

We kunnen de kerstpakketten 
personaliseren naar uw wensen en ideeën. 

De kerstpakketten worden per post 
verstuurd. We kunnen de kerstpakketten 

vanaf 14 december versturen.



PERSONALISEREN
Wij kunnen de cadeauboxen personaliseren 
naar uw wensen. Hieronder geven wij een 

aantal mogelijkheden. U kunt natuurlijk altijd 
contact met ons opnemen om uw wensen en 
ideeën te bespreken. Wij denken graag met u 

mee!
•

Een (bedrijfs-)logo geprint op verpakkingen 
van de producten in de cadeaubox

•
Een persoonlijk geschreven kaartje voor de 

ontvanger van de box
•

Vloeipapier in de gewenste kleuren
•

Macarons in bedrijfskleuren en/of voorzien 
van het bedrijfslogo



ZOET
Madeleines 4 stuks – € 3,00

Pure chocolade brownies 4 stuks – € 3,50

Witte chocolade brownies 4 stuks – € 3,50

Macarons 3 stuks (yoghurt/framboos, aarbei 
& rozen lychee) – € 4,00 

Homemade granola met pecan, kokos en 
maple syrup – € 2,50

Havermout-cranberry koekjes 4 stuks – € 2,50

Chocolate chip koekjes 4 stuks – € 2,50

Kokos-citroen koekjes 4 stuks – € 2,50 



ZOET
Nougat 2 stuks- € 4,50

Gevulde speculaas 100 gram – € 4,50

Carrot cake tulbandjes 2 stuks – € 3,00

Amandel florentines 2 stuks – € 4,00

Kerstkoekjes met citroen 
& venkelzaad – € 3,00 

4 stuks    

Witte chocoladerotsjes – € 3,50
Met cranberry & pecannoten

4 stuks

Huisgemaakte advocaat – € 5,00
in een weckpotje





CHOCOLADE
* Te bestellen vanaf 14 december 

Kerstbonbons van Tout – € 7,75
6 stuks

Chocoladekransjes van Tout – € 9,50

Chocoladekransjes van Tout – € 17,00
In fluwelen doosje

MACARONS
Macarons 3 stuks  – € 4,00

yoghurt/framboos, aarbei & rozen lychee 

Kerstmacarons of macarons met 
bedrijfslogo – € 5,75

2 stuks in doosje *

Kerstmacarons of macarons 
met bedrijfslogo – € 8,75

4 stuks in doosje *
*te bestellen vanaf 14 december



HARTIG
Boeren truffelkaas 70 gram – € 4,50

Stilton 70 gram – € 4,75

Petit Duravael 70 gram – € 4,25

Blue 61 met cranberry 70 gram – € 4,50 

Oude boeren brokkelkaas – € 4,00

Crottin de Chavignol – € 5,25
Franse geitenkaas

Brandt & Levie worstje – € 6,50

Knapperige crostini’s – € 2,00

Vijgenjam – € 5,00

Piccalilly – €5,00 



HARTIG
Huisgemaakte kaaskoekjes – € 3,50

Pittig geroosterde nootjes – € 3,00

Gemarineerde groene olijven – € 3,00

Taggiasche olijven – € 3,00

Curry-cashew noten – € 3,00

Vegan ‘Parmezaan’koekjes met edelgist 
en cashew – € 3,50

Hartige koekjes met sesamzaad 
en zeewier – € 3,50

Gougères – € 3,50 

Bladerdeegvlinders met truffel of 
zongedroogde tomaat – € 3,00 

Gerookte amandelen – € 3,50



DRANKEN
Prosecco 20cl – € 6,50 

Non-alcholische prosecco 20cl – € 4,50

Moët Champagne Brut 20cl – € 24,50

Moët & Chandon Rosé 20 cl – € 24,50

Speciaal-bier (IJwit of Natte van Brouwerij ’t IJ 
of NONnetje IPA van Jopen (0.0%) – € 3,00

Cuvée le Soleiller rouge of blanc 20cl – € 4,50
Biologische wijn

Biologische Schulp sap – € 2,50

Earth water – € 2,50 

San Pellegrino Limonata – € 2,50

Fever tree ginger beer – € 2,50

Vlierbes siroop – € 3,00

* Staat uw drankje er niet tussen? Neem 
contact met ons op; dan kijken wij wat er 

mogelijk is!



020-6735067

eten@the-eet-team.nl

www.the-eet-team.nl

 the-eet-team

 @eetteam


