
 

- Boerenblonde

- Borrelstokjes tomaat/basilicum

- Cervelaat met walnoot

- Boerenbonte chocomix rozijnen

- Boerenkaas jong belegen

- Boerenkracht appel/framboos

- Kaasdip vijgen /dadel

- Appel-kersensap

- Scharraelroom 130 ml

- Fruitmelange snoep

- Appel-kaneel wafels

- Citroen-mascarpone mix

- Nogatine blaadjes

- Fles Pinot Grigio

- Bloementhee

- Scharrelroom 130 ml

- Kaaskussentjes

- Landelijke servetten

- Appel sprankel

- Appeltaartmix

- Hand- en thee doek

- Weckpot appel-peer

- Appel kaneelwafels

- Appelchips

- Fles Nero d’avola

- Boeren blonde bier

- Boeren kruidenkaas fenegriek

- Familie mix

- Bonbons Albert

- Kuidenbotermix

- Cervelaat walnoten worst

- Servetten ruit

- Borrelbroodjes van de bakker

- Rode tapenade

Aangeklede borrel 
€29,95 

€24,95 
Geniet ervan

€27,50 Een geliefd 
pakket voor dames

€42,50  
Appelpakket 

€44,95  
Een box voor de hele 
familie. 

Geliefd ontbijt pakket  
€42,50 Joop M

Froukje M

Janny M

Nellie L

Kees L

Greet xl

Bertha L

Arie xl - Fles Nero d’Avola

- Appel vlierbessensap

- Boeren kruidenkaas fenegriek

- Chips tuinkruiden

- Ambachtelijke kaasstengels

- Boeren beschuit

- Gemengde olijven

- Dessertsaus kersen

- Kruisbessen jam

- Bruchetta kruidenmix

- Chocolade studentenhaver

- Brooddipper Italiaans

- Honing kruiden drop mix

- Kadokoker Smaakgeheimen

- Borrelbroodjes van de bakker

- Appel-sinaasappelsap

- 5 vruchten jam

- Knusse thee

- Honingkoek

- Servetten

- Krentewegge

- Appel sprankel klein zonder 

alcohol

- Boerenkaas jong-belegen

- Bloesenhoning

- Appel -framboos sap

- Boerenkaas jong-belegen

- Boeren bonte familie mix

- Vruchtensaus bosvruchten

- Klepper drop mild zout

- Pannenkoekenmix

- Kaasdip mosterd-dille

- Schenkstroop

- Chipdip cocktail

- Aardbeienjam

- Appelchips

- Notentaart

- Chips ribbel

- Kruidenthee

- Boerenbeschuit


Onze boerentopper 
€69,95 

APPELPAKKET 

NELLIE 
MET LIEFDE 
INGEPAKT!

Met de hele 
familie 
smikkelen 
€54,95 



€29,95  
Borrelpakket 

€29,95  
Borrelpakket 

boeren metworst naturel 
Germond              
boeren bonte feestmix 200 g               
kaas gevacumeerd                     
dipper mosterd-dille          
kaaskussentjes Ribbink   
boeren bok Heerlijkheid       
boeren ruit servetten            

Appelperensap 0,75l 
Spelt knäckebröt 
5 vruchten fruitjam 
Boeren bonte fudge 
Handgemaakte bonbons 
Krokante kaneel kussentjes 
Boerenkaas 
Mosterd-dille kaasdip 
Servetten 

1 wijn Pinede wit en wijnwikkel                
feestmix boeren bonte                  
kaas gevacumeerd                       
dipper schaaltje mosterd-dille           
boeren bonte  pestosticks         
boern metworst      

Boer Jos geniet van zijn biertje! 
Samen met een stuk echte 
boerenkaas en smaakvolle worst 
beleef hij een paar gezellige 
uurtjes. In deze box zitten o.a 
ambachtelijke kaaskoekjes, 
feestmix en echte boerenkaas waar 
iedereen dol op is! 
Boer Jos is een favoriete box voor 
een gezellige, aangeklede borrel!

Boer Tom kenmerkt zich door de 
fraaie fles kwaliteitswijn gehuld in 
een unieke verpakking. Drink hem 
met een stukje boerenkaas en 
worst. Het is smullen van de 
smaakvolle ambachtelijke mosterd-
dille dip!  
Boer Tom is 1 van de hardlopers in 
onze boerenboxen!

Boerin Suuske geniet van al het 
lekkers. In onze winkels is de 5 
vruchten fruitjam een 
hardloper..zeker als deze 
gesmeerd wordt op de 
ambachtelijke crackers!  
Handgemaakte bonbons van 
chocolaterie Albert uit deze box 
is kwaliteit van de bovenste 
plank.  
Boerin Suuske om iemand eens 
echt te verwennen!

€39,95  
Verwenpakket 
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