Feestdagen catalogus

Verras collega’s en/of klanten met een feestelijk cadeaupakket.
Een uniek samengesteld pakket met een cadeaukaart, een doosje
chocolade én een gepersonaliseerde kaart.
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Zelf een pakket samenstellen
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1. Kies een cadeaukaart
2. Kies een doosje chocolade
3. Kies een kaartonwerp
4. Schrijf een tekst voor op de
achterzijde van de kaart.
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Past door de brievenbus
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Cadeaukaarten
De perfecte cadeaukaarten als eindejaarsgeschenk

Verras jouw medewerkers met één van deze unieke cadeaukaarten! Te
verzilveren bij een groot aantal partners in de categorieën huis & tuin,
klussen, bloemen, overnachten, beauty, kleding, goede doelen en dagjes uit.
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Gift4You
Een herinnering is het mooiste cadeau

Met een GiftForYou belevenis kun je kiezen uit allerlei verschillende
belevenissen. Van een gezellige lunch tot een uitgebreid diner en van
een ontspannen dagje sauna tot een weekendje weg!
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Sinterklaas
Choco pepernoten mix

A5 cadeaupakket

D1
140 gram
11 x 9 cm

Een
Heerlijke
feestelijk
ambachtelijk
sint doosje
gespoten
met allechocoklassiekers:
ladeletter Gemaakt
chocolade
vanpepernoten
Callebaut mix,
schuimpjes
melkchocolade,
en kleurrijke
opgemaakt
sprinkels.
met diverse
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.
Cadeaukaart ter voorbeeld,
te combineren met alle cadeaukaarten.

Truﬀel pepernoten

Karamel pepernoten

D2

D3

140 gram
11 x 9 cm

140 gram
11 x 9 cm

Knapperige
Heerlijke
Van Delf
pepernoten
gespoten
chocoin de
Lorem ambachtelijk
ipsum
dolor
sit amet,
smaak
ladeletter
truffel
Gemaakt
kaneel.
van
HetCallebaut
doosjeelit,
is
consectetuer
adipiscing
aangevuld
melkchocolade,
met
mini
opgemaakt
choco
bolletjes.
met
sed diam nonummy nibh diverse
luxe
sprinkels
in goud enut
koperkleuren.
euismod
tincidunt
laoreet

Knapperige
Heerlijke ambachtelijk
Van Delf pepernoten
gespoten chocoin de
smaak
ladeletter
karamel.
Gemaakt
Het van
doosje
Callebaut
is aangevuld
met
melkchocolade,
mini choco bolletjes.
opgemaakt met diverse
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.

Koﬃe pepernoten

Choco bar sinterklaas

D4
140 gram
11 x 9 cm

D5

dolore magna aliquam erat

Knapperige
Heerlijke
Van Delf
pepernoten
gespoten
chocomet
Lorem ambachtelijk
ipsum
dolor
sit amet,
diverse
ladeletter
kofﬁe
Gemaakt
smaken.
vanHet
Callebaut
doosje
is
consectetuer
adipiscing
elit,
aangevuld
melkchocolade,
met
mini
opgemaakt
choco
bolletjes
met
diverse
sed diam nonummy nibh en
choco
luxe
sprinkels
kofﬁeboontjes.
in goud enut
koperkleuren.
euismod
tincidunt
laoreet

dolore magna aliquam erat

150 gram
11 x 9 cm

Een
Heerlijke
handgemaakte
ambachtelijk
chocolade
gespotenbar
chocomet
speciale
ladelettersinterklaas
Gemaakt van
topping.
Callebaut
Opgemaakt
melkchocolade,
metopgemaakt
van Delft pepernoten
met diverse
en
luxediverse
sprinkels
kleurrijke
in goudsprinkels.
en koperkleuren.
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.
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A4 cadeaupakket

Chocoladeletter Licor 43
D6
180 gram
18 x 11 cm

Alle doosjes met chocoladeletters
worden aangevuld met mini
marshmallows en choco bolletjes.

Heerlijke
ambachtelijk
gespoten chocoHandgemaakte
chocoladeletter
ladeletter
Gemaakt
van
gevuld met ganache vanCallebaut
chocolade
melkchocolade,
opgemaakt
met diverse
en Licor 43 (5% alcohol). Gemaakt
luxe
sprinkels
in
goud
en
koperkleuren.
met Belgische Callebaut chocolade.

Chocoladeletter Baileys

Chocoladeletter Tia Maria

D7

D8

180 gram
18 x 11 cm

180 gram
18 x 11 cm

Heerlijke
ambachtelijk
gespoten chocoHandgemaakte
chocoladeletter
ladeletter
Gemaakt
van
gevuld met ganache vanCallebaut
chocolade
melkchocolade,
opgemaakt
met diverse
en Baileys (5% alcohol).
Gemaakt
luxe
sprinkels
in
goud
en
koperkleuren.
met Belgische Callebaut chocolade.

Heerlijke
ambachtelijk
gespoten chocoHandgemaakte
chocoladeletter
ladeletter
Gemaakt
van
gevuld met ganache vanCallebaut
chocolade
melkchocolade,
opgemaakt
met diverse
en Tia Maria (5% alcohol). Gemaakt
luxe
sprinkels
in
goud
en
koperkleuren.
met Belgische Callebaut chocolade.

Chocoladeletter La Chouﬀe

Chocoladeletter Bacardi Lemon

D9

D10

180 gram
18 x 11 cm

180 gram
18 x 11 cm

Heerlijke ambachtelijk gespoten chocoHandgemaakte chocoladeletter
ladeletter Gemaakt van Callebaut
gevuld met ganache van chocolade
melkchocolade, opgemaakt met diverse
en La Chouffe bier (5% alcohol).
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Heerlijke ambachtelijk gespoten chocoHandgemaakte chocoladeletter
ladeletter Gemaakt van Callebaut
gevuld met ganache van chocolade
melkchocolade, opgemaakt met diverse
en Bacardi lemon (5% alcohol).
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.
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Chocoladeletter Tequila Sunrise

Chocoladeletter Blue Curaçao

D11

D12

180 gram
18 x 11 cm

180 gram
18 x 11 cm

Handgemaakte
in de
Lorem ipsumchocoladeletter
dolor sit amet,
smaak
van
de
bekende
Tequila
consectetuer adipiscing elit,
Sunrise
cocktail.
(5% alcohol).
sed diam
nonummy
nibh
Gemaakt
met
Belgische
Callebaut
euismod tincidunt ut laoreet
chocolade.
dolore magna aliquam erat

Handgemaakte
in de
Lorem ipsumchocoladeletter
dolor sit amet,
smaak
van de beroemde
Blue Curaçao
consectetuer
adipiscing
elit,
cocktail,
sinaasappel/grapefruit
sed diam nonummy nibh
(5%
alcohol).tincidunt
Gemaakt met
euismod
ut Belgische
laoreet
Callebaut
chocolade.
dolore magna aliquam erat

Chocoladeletter hazelnoot

Chocoladeletter karamel

D13

D14

180 gram
18 x 11 cm

180 gram
18 x 11 cm

Handgemaakte
Heerlijke ambachtelijk
chocoladeletter
gespoten met
chocohazelnoot
ladeletter Gemaakt
vulling. Gemaakt
van Callebaut
met
Belgische
melkchocolade,
Callebaut
opgemaakt
chocolade.
met diverse
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.

Deluxe chocoladeletter goud

Heerlijke ambachtelijk
gespotenmet
chocoHandgemaakte
chocoladeletter
ladeletter
Gemaakt
van
Callebaut
karamel vulling. Gemaakt met
melkchocolade,
opgemaakt
met diverse
Belgische
Callebaut
chocolade.
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.

Deluxe chocoladeletter rainbow

D15

D16

225 gram
18 x 11 cm

225 gram
18 x 11 cm

Ambachtelijk gespoten chocoladeletter
gemaakt van Belgische Callebaut
melkchocolade, opgemaakt met diverse
sprinkels in goud en koperkleuren.

Ambachtelijk gespoten chocoladeletter
gemaakt van Belgische Callebaut
melkchocolade, opgemaakt met diverse
sprinkels in rainbow kleuren.
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Kerst
A5 cadeaupakket

Chocolade kokos bolletjes klein
D17
200 gram
11 x 9 cm

Cadeaukaart ter voorbeeld,
te combineren met alle cadeaukaarten.

Cadeausetje
met dolor
een verse
Lorem ipsum
sit amet,
handgemaakte
brownie
en kerstelit,
consectetuer
adipiscing
decoratie.
In nonummy
het tweede doosje
sed diam
nibh
onze
chocolade
kokos bolletjes
met
euismod
tincidunt
ut laoreet
diverse
kerst
sprinkels.
dolore magna aliquam erat

Kerstbrownie klein

Kerst chocolade mix klein

D18

D19

150 gram
11 x 9 cm

200 gram
11 x 9 cm

Heerlijke
ambachtelijk
gespoten chocoCadeausetje
met een verse
ladeletter
Gemaakt
van Callebaut
handgemaakte
brownie
& kerst
melkchocolade,
met diverse
decoratie. In hetopgemaakt
tweede doosje
luxe
in goud en
onzesprinkels
kerst chocolade
mixkoperkleuren.
met o.a.
diverse kransjes en kerst
musketﬂikken.

Luxe
Heerlijke
handgemaakte
ambachtelijk
Kerst
gespoten
bonbons
chocoin de
vorm
ladeletter
van zoentjes
Gemaaktenvan
gevuld
Callebaut
met een
ganache
melkchocolade,
en Licoropgemaakt
43 (5% alcohol),
met diverse
opgevuld
luxe sprinkels
met vanille
in goudmarshmallows
en koperkleuren.
en
luxe gouden chocolade sprinkels.
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A4 cadeaupakket

Choco bar kerst - groot
D20
250 gram
18 x 11 cm

Cadeaukaart ter voorbeeld,
te combineren met alle cadeaukaarten.

Een
Heerlijke
groteambachtelijk
handgemaakte
gespoten
choco bar
chocomet
ladeletter
gouden
Gemaakt
kerst topping.
van Callebaut
Een
melkchocolade,
luxe toppingopgemaakt
in kerstsfeer
met
met
diverse
een
eetbaar
luxe sprinkels
schildje
in goud
(Merry
enChristmas).
koperkleuren.
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Deluxe chocolade kerstboom

Kerst bonbons Baileys

D21

D22

225 gram
18 x 11 cm

200 gram
18 x 11 cm

Ambachtelijk
Heerlijke ambachtelijk
opgespoten
gespoten
chocolade
chocokerstboom,
ladeletter Gemaakt
opgemaakt
van met
Callebaut
diverse
luxe
melkchocolade,
sprinkels van
opgemaakt
chocolade.met diverse
Gemaakt
luxe sprinkels
met in
Belgische
goud enCallebaut
koperkleuren.
chocolade.

Luxe
handgemaakte
rood/groene
Kerst
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
bonbons
gevuld met
een ganacheelit,
en
consectetuer
adipiscing
Baileys
(5%
alcohol),
opgevuldmet
sed diam nonummy nibh vanille
marshmallows
en luxe gouden
chocolade
euismod tincidunt
ut laoreet
sprinkels.
dolore magna aliquam erat

Zoen bonbons Licor 43

Kerst chocolade mix

D23

D24

200 gram
18 x 11 cm

350 gram
18 x 11 cm

Luxe
handgemaakte
Kerst
bonbons
in de
Heerlijke
ambachtelijk
gespoten
chocovorm
van zoentjes
gevuld
met een
ladeletter
Gemaaktenvan
Callebaut
ganache
en Licoropgemaakt
43 (5% alcohol),
melkchocolade,
met diverse
opgevuld
met vanille
en
luxe sprinkels
in goudmarshmallows
en koperkleuren.
luxe gouden chocolade sprinkels.

Doosje
breekchocolade,
diverse
Loremmet
ipsum
dolor sit amet,
kransjes,
kerst musketﬂikken,
mini
consectetuer
adipiscing
elit,
marshmallows
en
diverse
kerst
sed diam nonummy nibh
sprinkels.
euismod tincidunt ut laoreet

dolore magna aliquam erat
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Kaartontwerpen

K1

K2

K3

Merry
Christmas
K4

K5

K6

F ijne feestdagen!

K7

K9

K8

Eigen
Eigen
ontwerp

ontwerp

Kaart met eigen ontwerp
- Dubbelzijdig full color bedrukt
- Gratis vanaf 100 stuks

K10
Op de achterzijde van de kaart
kan een tekst van max. 250
tekens lang geprint worden.
In overleg is het mogelijk om de
opmaak van de tekst te wijzigen
en/of een logo toe te voegen.
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