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Van gepersonaliseerde chocoladeproducten tot bonbons, Italiaanse koffie en ambachtelijk 

ijs, kan de zoete liefhebber bij Van Soest zijn of haar hart ophalen. Voor de bereiding 

van de bonbons, ganaches, truffels en andere chocoladeproducten worden uitsluitend de 

allerbeste ingrediënten gebruikt en alles is gemaakt naar eigen familierecept. Duurzaamheid 

staat erg hoog in het vaandel binnen de organisatie op alle mogelijke vlakken.

In de aanloop naar de feestdagen draaien de chocolademachines bij Van Soest op volle 

toeren om de mooiste en smakelijkste geschenken te creëren. Uiteraard volledig naar 

wens, eventueel passend bij uw huisstijl en naar elk budget.

Neem eens een kijkje in deze brochure, bezoek de webshop, of voor een ware 

chocoladebeleving; kom gezellig proeven in de zaak op het Frederiksplein in Amsterdam.

Als lokale ambachtelijke onderneming verzorgen wij graag de geschenken voor uw relaties.

Wij adviseren u tijdig uw bestelling te plaatsen in verband met grote drukte.

vansoest-amsterdam.nl

De chocoladehemel van Amsterdam

Neem contact met ons op via info@vansoest-amsterdam.nl

of bel naar +31 20 620 80 25 voor een vrijblijvend op maat gemaakt advies.



Prijzen zijn inclusief BTW

Handgemaakte chocoladeletter van luchtig 
geklopte roomchocolade. In wit, melk,
of puur. Melkvariant bevat hazelnoot

Chocoladeletter klein

€ 8.25

Letter in melk of puur, met
gezouten karamel vulling

Chocoladeletter gevuld

€ 13.50

Handgemaakte chocoladeletter van luchtig 
geklopte roomchocolade. In wit, melk,
of puur. Melkvariant bevat hazelnoot

Chocoladeletter groot

€ 13.50

Gemaakt van echte
amandelmarsepein

Letter marsepein

€ 13.50

Melk- of pure chocolade

Sint figuur

€ 19.95

Chocoladereep in wit, melk of puur

Reep met kruidnoten

€ 5.95

Letter van 80% pure chocolade

Chocoladeletter Gold

€ 8.25

Letter in melk of puur, met
hazelnootpraline vulling

Chocoladeletter gevuld

€ 13.50

Reep met speculaasvulling

Domino reep

€ 7.95



Prijzen zijn inclusief BTW

Bonbons zijn gevuld
met hazelnootpraline

Bonbons met sint-deco

€ 11.95

Chocoladekruidnoten
€ 4.95

Chocoladeklomp in melk of puur

Klomp met kruidnoten

€ 13.95

Mini chocoladelettertjes, assortiment

Chocoladelettertjes

€ 5.95

Chocoladekruidnoten in koker
€ 13.95

Voor de lekkerste warme chocolademelk

Hot chocolate sint

€ 5.95

Chocolade kruidnoten, cacao amandelen, 2 flesjes 
bier (gebrouwen door vrouwen)

Bierpakket Sint

€ 14.95

Box met chocoladekruidnoten, marsepein 
worteltjes en aardappeltjes, doosje 7 bonbons en  

hot chocolate 2 stuks, chocoladeletter 
met notenmix

Sint uitdeelpakket

€ 37.95

Sinterklaas lolly’s
€ 2.50





Prijzen zijn inclusief BTW

Gevulde sterbonbon met chocolade parels.
Bevat hazelnoot

Kerstbal met bonbon

€ 3.95

In melk of puur, eventueel met eigen tekst
op het dak

Kersthuisje

€ 39.95

Gevuld met hazelnootpraline

Bonbon boompjes

€ 6.95

In melk of puur, 42cm hoog

Kaars

€ 29.95

Chocoladekerstboom met hulstblaadjes 
en kleine hazelnootpraline boompjes

Kerstbos

€ 28.95

In melk of puur, eventueel met eigen tekst

Tablet Kerst

€ 10.95

In melk of puur met een hazelnootpraline 
vulling en chocoladeparels

Gevulde kerstboom

Kerstboom met hazelnootpraline, 
chocolade parels en bonbons

Ronde special doos

€ 43.95

In melk en puur

Luxe kerstbal met decoratie

€ 24.95 € 23.95



Prijzen zijn inclusief BTW

In melk of puur gevuld met assortiment 
kerstchocolade

Kerstbal met hamer

€ 39.95
Romig geklopte chocolade in melk of puur. 

Melkvariant bevat hazelnoot

Krans luxe

€ 15.95
In melk of puur, 44cm hoog

Kerstboom XL

€ 59.95

In melk of puur

Hazelnootboompje

€ 6.95

In melk of puur, gevuld met hazelnootpraline

Krans notenmix

€ 10.95

In melk of puur, 
gevuld met gianduja kransjes

Kerstlaarsje

€ 9.95 Gevuld met een assortiment kerstchocolade

Arreslee

€ 39.95

Voor de lekkerste warme chocolademelk

Hot chocolate kerst

€ 5.95

Krans gevuld met hazelnootpraline
Krans hazelnoot

€ 9.95



Prijzen zijn inclusief BTW

In wit, melk en puur
(Tip: leuk voor tafelschikking)

Halve kerstbal met naam

€ 6.95

Gevuld met assortiment chocolade

Adventskalender

€ 34.95

Luxe assortiment bonbons, 5 stuks

Luxe staafdoos klein

€ 7.95

Luxe assortiment bonbons, 16 stuks

Luxe rechthoekdoos

€ 22.95

Luxe assortiment bonbons, 24 stuks

Luxe vierkante doos

€ 32.95

Luxe assortiment bonbons, 10 stuks

Luxe staafdoos

€ 16.95

Luxe assortiment bonbons, 20 stuks

Luxe ronde doos

€ 27.95

Luxe assortiment kerst bonbons, 5 stuks

Luxe staafdoos kerstbal

€ 7.95

Luxe assortiment bonbons, 90 stuks

Bonbondoos XXL

€ 119.95



Prijzen zijn inclusief BTW

Fles Porto Ruby reserva 375ml, notenkrans 
gevuld met praline, hazelnootboompje

Kerstpakket deluxe A

€ 29.95

Chocoladefles (eigen tekst mogelijk), 
zakje hulst, fles rode wijn Corette 

(wijn naar wens)

Kerstpakket deluxe C

€ 34.95

Assortiment bonbons 16 stuks, chocolade 
kerstlaarsje gevuld met hulst, kerstbal met 

sterbonbon en chocoladeparels

Kerstpakket deluxe D

€ 39.95
Ronde doos assortiment bonbons 20 stuks, 

chocolade kerstlaarsje gevuld met hulst,
fles Rosa di Monte Torre 500ml

Kerstpakket deluxe E

€ 54.95

Ronde doos assortiment bonbons 20 stuks,
3 pralineboompjes, notenkrans gevuld met praline, 
hazelnootboompje, fles Porto Ruby reserva 375ml

Kerstpakket Grande

€ 68.95

Koekjesmix, browniemix, chocolade lepeltjes, 
crispearls, hot chocolate likeur en chocolade mousse

Pakket DIY

€ 34.95

Pakketten kunnen naar wens worden samengesteld

Een soort thee, thee lepel, thee pot, notenkrans,
zakje hulstblaadjes, 5 bonbon doos

Pakket thee

€ 37.95

€ 32.95

Rode wijn, notenkrans, zakje
hulstblaadjes en 5 bonbon doos

Kerstpakket deluxe B



Prijzen zijn inclusief BTW

Melk of puur, met eigen tekst mogelijk.
Gevuld met assortiment chocolade

Happy New Year bal met hamer

€ 39.95

18 stuks Champagnetruffels gemaakt
van Marc de Champagne

Champagnetruffels

€ 27.95

Fles Cava, tequila chocoshots 6 stuks, 
champagnetruffels

Happy new year Pakket Cava

€ 35.95

Chocoladefles, eigen tekst mogelijk. Tequila
chocoshots 6 stuks, champagnetruffels

Happy new year Pakket

€ 39.95

Met eigen tekst mogelijk,
met “chocoladebubbels”

Chocolade fles

€ 19.95



Frederiksplein 1A 1017XK Amsterdam
info@vansoest-amsterdam.nl

+31 20 620 80 25
vansoest-amsterdam.nl
 vansoestamsterdam

Van Soest chocolatier


