
          Kerstpakketten 2019

“Inspiratie & maatwerk”



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.

 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 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

“Jullie pakketten gaan altijd helemaal op!”



“Genieten met lekkers voor het hele gezin”

Lekker Utregs Familie Kerstpakket
Kerstpakket bordevol lekkers voor het hele gezin:
Kersenwijn, Pannenkoekmeel van de molen, ap-
pelschenkstroop, puur sap, boerenkaas, geitenkaas, 
dip en tapenade, De Leckere bierpakket met glas, puur 
kersensap, ambachtelijke speculaas, knabbelnootjes, 
cakemix, boeren jam, ambachtelijke boeren chips en 
dipstokjes. Verpakt in een mooie doos. 

“Lekker 
Utregs”

€ 72,50
Ex. Btw



Geef iets te kiezen 
Je wilt je personeel of je klanten iets geven waar ze blij van worden. Van onze 
heerlijke producten worden ze dat zeker. Maar soms wil je ze ook zelf nog een 
stukje laten invullen van het kerstgeschenk. Wij bieden verschillende mogelijk-
heden en prijsklasse als extra bij een pakket voor u op maat gemaakt. 

 een blad cadeau voor een  
 aantal tijdschriften naar keuze
 
 een welness bon voor een  
 verwen moment naar keuze

 plattelandwinkel bon voor producten  
 uit de winkel of te besteden tijdens 
 een aardbei-zelfpluk-dag 

“Er valt wat te kiezen!”

UTREGS Borrel pakket 
Dit kerstpakket bestaat uit Oude 
Gracht Kaas, Utregs Worssie, 
Echt Woar kaasdip, Brokkelkaas, 
Kaasvlinders, fles Utregs bier 
verpakt in een feestelijke doos.  

Dit pakket is verder uit te breid-
en!! Vraag er naar.

Ex. Btw

“Utregs 
Borrel”

€ 22,50 
Ex. Btw



Landelijk met italiaans tintje
Dit kerstpakket bestaat uit eier pasta, bio Smaak-
geheimen pastasaus, puur sap, een 
koker met tapanade en kaasdip krokante dipstok-
jes, verse walnoten, ambachtelijke  
kersenwijn van eigen boomgaard en  
een stuk kaas uit de streek. 
Aan te vullen met andere producten.

“Samen aan tafel, Ciao Tutti !”

“Italiaans”

€ 39,50 
Ex. Btw



“Met kerst denken aan de zomer”

De lekkere Aardbei  
Wij telen onze eigen aardbeien. Dit kerstpakket 
bestaat uit heerlijke aardbei producten.
Puur sap, Aardbei secco, aardbeien cakemix, aardbeien 
jam, likeur, aardbeien thee, ambachtelijke aardbeien 
stroop, servetten en puur aardbei siroop in beugelfles. 
Verpak in een mooie feestelijke doos. 

Aan te vullen met een welness of bladcadeau bon. 
Aan te vullen met aardbeiblik en onderzetters +€11,-
  

 
“Aardbei”

€ 32,50
Ex. Btw



   “Borrelen met streekproducten”

Streek borrel Pakket 
Dit pakket bestaat uit: Puur perensap, boerenkaas en 
geitenkaas van de kaasboerderij, nootjes, 2 kaasdips van 
smaakgeheimen. 

aan te vullen met kaasplank + € 7,50 
aan te vullen met groot De Leckere bierpakket + €12,95 
aan te vullen met andere producten

“Streek 
borrel”

€ 22,50
Ex. Btw

Bram’s Pannenkoek Pakket 
Dit pakket bestaat uit: 2 zakjes Brams 
Pannenkoekenmix, appelschenkstroop, 
Winter jam, Puur perensap, Poedersuiker, 
stoofpeertjes, Utregs Kaatje, servertten en 
slagroom.

extra met pannenkoekbord + € 7,50 

NIEUW

“Streek 
borrel”

€ 27,50
Ex. Btw



Klein Budget groot gebaar

Niet iedereen heeft een groot budget voor de 
kerstdagen. Maar wil wel zijn blijk van waard-
ering 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 ieder-
een.We pakken het feestelijk in. Eventueel met 
een kaasknabbel of nootje.

Of een leuk blik met chocolade en een fles sap.
Het kan allemaal vanaf € 9,-

“Maatwerk voor elk budget!”



 
Vrolijk Kers(t) Feest 
Dit feestelijke pakket bestaat uit:
- iets lekkers van de ambachtelijke bakker 
- Ambachtelijk bereide kersenjam
- Kersen stroop
- Fles Kersensap van onze Kromme Rijn Kersen
- 100% pure Appel-Kersen sap
- Stuk belegen kaas van de kaasboerderij
- Zalige dessertsaus
- kersenbonbons of kerst chocolade
- Kersen likeur gestookt uit eigen boomgaard 
- Roomboter kerst koekjes

“Vrolijk kerstfeest en een happy new year !”

“Kers(t)”

€ 59,50 
Ex. Btw



“Van de boer uit de streek!”

“Uit de 
Streek”

€ 33,50
Ex. Btw

Van de Boer bestaat uit:  
Kerststol, Puur sap, Pannenkoekmeel van de 
molen, knijpstroop, pure appelschenkstroop, 
ambachtelijke chips, stukje boerenkaas, kaas-
dip, potje stoofperen klein en een zakje klom-
pendrop. 

Uit de Streek bestaat uit: 
Ronde Kaas, Puur sap, Pot stoofperen, Melke-
bus Koetjes drop, Platteland nootjes, flesje 
Utrechts Bier, pot boeren mosterd verpakt in 
een fruitkrat of feestelijke doos.

“Van de 
Boer”

€ 29,50
Ex. Btw

Merry Christmas: 
grote feestelijke Kerst-
doos boordevol lekkers! 
Kaas, Puur sap, stoof-
peren, koetjes drop, 
Boeren chips, honing, 
glühwein, mosterd, 
worst, cakemeel,  
kruidkoek, crackers, 
boeren jam, platteland 
nootjes, flesje Utrechts 
Bier, verse thee, truffel 
chips, pannenkoekmeel, 
schenkstroop en kerst 
chocolade.

“Van de 
Boer”

€ 67,50
Ex. Btw



“Maak je kerst compleet met een streekpakket!”

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 pri-
jzen zijn exclusief btw en bezorgkosten. U kunt afhalen en 
laten bezorgen. in overleg.

Alle pakketten worden verpakt in een stevige, feestelijke 
doos, kistjes behoeren ook tot de mogelijkheid.

Om de producten te bekijken kunt u een afspraak maken! Wij 
hopen uw kerstattentie te mogen verzorgen en wensen u al 
vast goede feestdagen! 

   Plattelandwinkel “De Achterdijk”

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

Kijk voor meer inspiratie in  
onze webshop


