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Kerstpakket met streekproducten
 Met een kerstpakket van Plattelandwinkel de Achterdijk 
 geeft u een orgineel cadeau. Wat is het leuker om uw 
personeel te verrassen met een pakket uit de streek.
Nieuw dit jaar is het ZELFPLUK ARRANGEMENT dat u bij 
het pakket kunt geven. Zelf aardbeienplukken in het seizoen op de 
fruitboerderij met koffie en gebak. Top BELEVING.

 Onze met zorg samengestelde streekpakketten zitten boordevol      
         eerlijke streekproducten: ambachtelijk gemaakt en dat proef  
         je! Leuke pakketten met de Kromme Rijn Fruit producten van 
         eigen fruitteeltbedrijf, streekproducten uit de Kromme Rijnstreek     
         Lekker Utregs en ander lekkers van het land. Niet voor niets        
         zeggen mensen:  “jullie pakketten gaan altijd helemaal op!”
 
                      We hebben diverse thema pakketten en leveren 
                      maatwerk vanaf 20 pakketten in alle prijsklasses. 
                      Bestellen of meer informatie bel  
                             naar 06-14234974.
         Eveline Westeneng
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“Lekker GROOT Utregs”
De producten van lekker Utregs staan voor mooi 
ambachtelijk producten die gemaakt zijn in 
Utrecht. 
- Boerenjam van de fruitteler uit Bunnik
- Worst van het Linie Varken of Rijn Rund uit Houten
- Kromme Rijn Fruit 100% puur peer sap uit Bunnik
- Bergman Botersprits uit hartje Utrecht
- Boerenkaas van de Kaasboerderij uit Vianen
- Lacoth Geiten kaas uit de Kromme Rijn Streek
- Meel bakpakket voor “Utrechtsch Lievertje” uit IJsstelstein
- Bierpakket met glas van De Leckere Brouwerij uit Utrecht
- Zak KrommeRijnStreek notenmix
- Pot Stoofperen uit de boomgaard
- Pot honing van de imker Vianen
- Domtoren Bakblik de enige echte!

“Lekker 
Groot Utregs”

€ 69,50
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Lekker Utregs WIJK C 
- De Leckere 5 Bierpakket
- Streek Worst
- Boeren mosterd 
- 100% Puur Sap Puur Peer en Appel / Kers
- Kerststol van de bakker
- Boeren jam
- Grote Pot Stoofperen 
- Boeren kaas

Utregs Pannenkoeken feest 
Pannenkoekmeel van de Molen
Je proeft het verschil! 

De Leckere Bierpakket
4 mooie Utrechtse bieren met een glas

100% Puur Sap uit de Boomgaard
- Puur Peer
- Appel / aardbei 

Ambachtelijke Chips met Zeezout
Gebakken door de aardappelboer

Appelschenkstroop 
gemaakt van een kilo appels

Pure aardbeien jam 
Onze eigen aardbeien

Pannenkoekenbord

“Lekker 
Utregs Wijk C”

€ 39,75
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“Utregs 
Pannen-

koeken feest” 

36,50
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Lekker traditioneel!



“Lekker Puur voor het hele gezin Kerstpakket”
 
Dat de Nederlandse land en tuinbouwsector het zwaar heeft zal u niet ontgaan zijn. Door de Rusland boycot staat de hele sector op zijn 
kop. Dit geldt ook voor ons als fruitteler. Wij willen in deze tijd niet bij de pakken neer zitten maar kracht halen door “Samen Sterk” te 
zijn. Daarom hebben wij onze producten ambachtelijk verwerkt en tot een prachtig kerstpakket gemaakt: Samen Sterk! 
Dat is niet alleen goed voor u personeel en relaties, maar u steunt ook nog eens de Nederlandse boeren en telers!

Het samensterk Kerstpakket bestaat uit:
Kromme Rijn Fruit 100% puur sap
Puur sap zonder toevoegingen gemaakt van peren uit onze boomgaard in 
de Kromme Rijnstreek. Met passie en aandacht geteeld.

Ambachtelijke Kerststol van Bakker Albert 
Bakker Albert maakt de mooiste producten met pure 
ingrediënten. Dat ambacht dat proef je.

Pannenkoekmeel van de molen met pure appelschenkstroop
Zuivere meel gemalen in de molen. Gemengd door de molenaar zelf.
Een deel van de appels wordt verwerkt tot stroop. Voor bij de pannenkoek.
 
Kromme Rijn Kers – Kersen likeur
We gooien niets weg, we maken er de lekkerste kersenlikeur van. 

   Pastasaus uit met paprika uit de kas
   Van verse paprika kan je alles maken. Natuurlijk 
   en puur voor in de pasta. Saus zo van de teler.

Stuk Boerenkaas van de Kaasboerderij met Kleintje (kaas) dip
Van de melk van de eigen koeien maakt de boer de mooiste kazen op 
de boerderij. Zacht en romig. Met dip bereid met natuurlijke ingrediënten. 
Om je vingers bij af te likken.

Kromme Rijn Fruit stoofperen en Boeren appelmoes
De Kerst maaltijd wordt compleet met op ouderwets ambachtelijke wijze gestoofde peren en appelmoes. 

Zuivere honing van onze bijen
Zonder bijen geen fruit. De imker slingert de pure honing van de fruitbloesem uit de kasten.

Ambachtelijke aardappel chips van de boer
Je proeft de zuivere en pure smaak. 
Met een vleugje zeezout.

Zwarte klompjes drop
Bij de boer horen klompen. 
En niets is Hollandser dan 
echte drop. 

“Lekker 
PUUR”

€ 49,50
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Van de molen
-Appeltaartmix
-Aardbeien cake mix 
-Utrechts Lieverdje - koffie koek

Van de boer
-Utregse Advocaat
-Utregse Boerenjongens 
-Potje honing klein

Van de Fruitteler
-Potje Boerenjam
-Fles Vruchtensaus
-100% Puur peren sap
-Pot appel compote

Om te bakken
-Springvorm

Dit pakket is aan te vullen met:
-Appeltaart Boek  
van Janneke Philippi of
- Domtoren bakblik ipv springvorm

“Heel Holland Bakt van 
de boer”
Heel Holland is aan het bakken geslagen. Maar 
met pure produten van de teler en molenaar is 
het nog leuker!! 

en wil je een Utrechts tintje aan het geheel, 
bestel danhet domtoren bakblik er bij!
(zie vorige pagina)

“HHB van de 
boer extra”

€ 67,- 

“Heel 
Holland bakt 
van de boer”

€ 49,- 
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Fruitig Kerst Feest
In de zomermaanden telen wij grote zoete kersen en aardbeien 
in onze boomgaard. We maken van deze aardbeien en kersen ook 
heerlijke producten die zich goed lenen voor een vrolijk en fruitig 
Kerstfeest! 

Voor bij het kerstontbijt
- Kerststol van de ambachtelijke bakker
- Ambachtelijk bereide aardbeienjam en Kersen stroop
 

Voor bij de kerstborrel
- Fles Kersenwijn van onze Kromme Rijn Kersen 
(of non alcoholisch puur kersensap)
- 100% pure Appel-Aardbeien sap
- Stuk belegen kaas van de kaasboerderij
- Kersen mosterd

Voor bij het diner
- Kersen chutney lekker bij vlees
- Zalige aardbeien dessertsaus voor bij het ijs 

Als afsluiter
- Kersen likeur of Avocaat
- Oud Hollandse Snoepjes 
- kersenbonbons 

“Fruitig 
Kersfeest”

€ 59,50
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Als extra kan je een  
AARDBEI ZELFPLUK ARRGANGEMENT  

er bij cadeau geven. De beleving 
om zelf aardbeien te plukken op de 

fruitboerderij in Bunnik 

€ 5,- extra



Saptappen zijn bij ons op het bedrijf gemaakt, met fruit uit onze boomgaard. Zonder verdere toevoeg-
ingen is het sap ook na 
opening 6 weken goed te houden. Dit komt omdat de tap luchtdicht blijft. Er zit een kraantje bij waarmee je zelf je glas vol kan tap-pen. Ruim 20 glaasjes lang puur genieten!

Klein budget Groot gebaar
Niet iedereen heeft een groot budget voor de 
kerstdagen. Maar wil wel zijn blijk van waardering 
overbrengen op personeel of relatie. 
Onze saptappen lenen zich daar perfect voor. 
5 of 3 liter puur sap, dat je zelf thuis kan 
tappen. Leuk voor de kids, lekker voor iedereen.
We pakken het feestelijk in. Eventueel met een 
kaasknabbel of nootje.

Vlees uit de Streek
Wij werken samen met Rijn Rund, vlees uit de Kromme 
Rijn Streek. Met Kerst kunnen wij diverse vleespakketten 
leveren. Denk dan aan:
- Rollade
- Beenham
- Worst

De prijs is op aanvraag. 

Ook is het mogelijk om een bon bij uw pakket 
te doen voor bijvoorbeeld een gourmetschotel 
voor 4 personen. Afhalen kan dan bij 
Plattelandwinkel de Achterdijk.

Kalkoen van de Boer
Met de kerstdagen leveren wij altijd Kalkoen van de 
Boer. Verse kalkoen uit Nederland. We hebben hier 
mooie vulpakketten bij. De kalkoenen kunnen dit 
jaar opgehaald worden op 23 en 24 december.

U kunt uw relaties verwennen met een Kalkoen bon.
Prijzen vanaf: € 45,-

Informeer naar de mogelijkheden!

“Saptap”
vanaf

€ 10,50

Plattelandwinkel de Achterdijk in Bunnik - KrommeRijnFruit.nl



Wat u nog moet weten! 
Hoe eerder u bestelt hoe meer maatwerk we
kunnen leveren. Wij kunnen dan nog beter 
aan uw wensen voldoen!

We leveren maatwerk van 20 tot 5000 stuks!
 
Mocht een artikel zijn uitverkocht, dan 
vervangen wij dat door een minimaal gelijkwaardig product.

De genoemde prijzen zijn exclusief btw en bezorgkosten. U kunt afhalen 
en laten bezorgen.
Alle pakketten worden verpakt in een stevige, feestelijke doos. 

Om de producten te bekijken kunt u een afspraak maken!

Wij hopen uw kerstattentie te mogen verzorgen en wensen u al vast 
goede feestdagen! 

“Uit de 
Streek”

€ 33,50

Uit de Streek bestaat uit: Ronde Kaas, Puur 
sap, Pot stoofperen, Melkebus Koetjes drop, 
Platteland nootjes, flesje Utrechts Bier, pot 
boeren mosterd verpakt in een fruitkrat

“Van de 
Boer”

€ 29,50

Van de Boer bestaat uit: Kerststol, Puur sap, 
Pannenkoekmeel van de molen, honing, pure 
appelschenkstroop, ambachtelijke chips, stukje 
boerenkaas, kaasdip, potje stoofperen klein en 
een zakje klompendrop. 

            Fruitboerderij en Plattelandwinkel  
“De Achterdijk”

Achterdijk 25, 3981 HA  Bunnik
info@krommerijnfruit.nl
telefoon: 06-14234974
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