Heerlijke cadeau pakketten
speciaal voor de feestdagen

De feestdagen zijn een perfect moment om mensen te bedanken en te verrassen! We
helpen je graag bij het samenstellen van een mooi cadeau.
Om het wat makkelijker te maken hebben we speciaal voor de feestdagen een aantal
feestelijke en vooral lekkere pakketten samengesteld. Allemaal gevuld met producten uit
onze winkel en die we met veel plezier verkopen. Hieronder vind je de verschillende
pakketten met een toelichting.
Wil je liever zelf iets samenstellen? Of heb je speciale wensen? Bijvoorbeeld een kleine
aanpassing aan de inhoud of een persoonlijke touch. We zijn flexibel en denken graag met je
mee. Stuur gerust een e-mail naar info@roxysdeli.nl met je wensen en budget en we komen
met een passend voorstel.

KLEINE PAKKETTEN

Deze 3 kleine borreltassen zijn in de basis gevuld met dezelfde producten:
-

een klein zakje Quillo chips, verkrijgbaar in een aantal bijzondere smaken
een droge worst

-

ambachtelijke kaaskroontjes of kaasstengels

-

een Zaansche Molen chocoladereep: iedere reep vertelt het verhaal van een andere
cacaomolen. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Zaansche Molen.

-

Verkrijgbaar in melk en verschillende puur varianten.
Potverdorie! spread: heerlijke spreads van fruit of groente dat anders verspild zou
worden. Lekker om te gebruiken als jam, confiture op een borrelplank of in de
keuken als smaakmaker.

Daarnaast wordt de borreltas aangevuld met een van deze 3 dranken:
-

2 Zaanse speciaalbiertjes

-

een fles witte of rode wijn uit Piemonte. Beiden lichte en toegankelijke wijnen die

-

het uitstekend doen bij de borrel.
een lekker Italiaans frisje, bloedsinaasappel of citroen

Kosten
Bier borreltas: € 21,Wijn borreltas: € 22,Fris borreltas: € 18,Minimale afname van deze pakketten is 5 stuks. Prijs is ex BTW en eventuele verzendkosten.

Theeleut pakket
In een doosje dat door de brievenbus kan:
-

zakje losse thee (wit, groen, kruiden of zwarte thee)

-

nougat reep

-

handgemaakte koekjes uit Sicilië: biscotti en cannoli
een Zaanse chocolade reep (melk of puur)

Kosten
Theeleut brievenbuspakket: € 14,50
Minimale afname van dit pakket is 5 stuks. Prijs is ex BTW en eventuele verzendkosten.

GROTE PAKKETTEN
De grote pakketten worden verpakt in een luxe doos waarin het pakket ook verzonden kan
worden.

Roxy’s Verwenpakket
Een goed gevulde doos met verschillende lekkernijen.
-

zakje losse thee (wit, groen, kruiden of zwarte thee) met theefilters
nougat reep

-

handgemaakte koekjes uit Sicilië: biscotti en cannoli
een klein zakje Quillo chips, verkrijgbaar in een aantal bijzondere smaken

-

ambachtelijke kaasstengels

-

de lekkerste pepercrackers
blikje Something & Nothing frisdrank (hibiscus of komkommer)

-

tomaten pesto (glutenvrij en vegan)
Potverdorie! spread: heerlijke spreads van fruit of groente dat anders verspild zou
worden. Lekker om te gebruiken als jam, confiture op een borrelplank of in de
keuken als smaakmaker.

Kosten
Verwenpakket € 32,Minimale afname van 10 stuks, prijs is ex BTW en eventuele verzendkosten

Roxy’s Borrelbox
Alles voor een lekkere borreltafel
-

zak lekkere toastjes (verschillende smaken)

-

een grote zakje Quillo chips, verkrijgbaar in een aantal bijzondere smaken

-

borrelbrood om zelf te maken
pompoen pesto (glutenvrij en vegan)

-

Potverdorie! pruimen-gember spread (andere smaken mogelijk)
droge worst

-

blikje olijven met ansjovis
Spaanse paté: Iberico met kersen of hertenpaté met PX

-

zak zoutjes

-

een fles witte of rode wijn uit Piemonte. Lichte en toegankelijke wijn die het
uitstekend doet bij de borrel.

Kosten
Borrelbox € 36,Minimale afname van 10 stuks, prijs is ex BTW en eventuele verzendkosten

Van eigen bodem
Een doos gevuld met Nederlandse producten en een Zaanse touch
-

Zaanse Sambal: geen heetmaker maar een smaakmaker

-

De beste drop ooit van Klepper & Klepper (zoet of zout)

-

ambachtelijke kaaskroontjes
een Zaanse kaart om zelf te versturen

-

boerenpondje
een fles Zaanwater: zandgestraalde fles met Zaanse iconen

-

de lekkerste Kaasfondue in blik: gemaakt van boerenkazen
een reep Zaanse chocolade (melk of puur)

-

2 Zaanse biertjes

Kosten
Van eigen bodem pakket € 45,Minimale afname van 10 stuks, prijs is ex BTW en eventuele verzendkosten

Voor culinaire avonturen
Dit pakket is gevuld met luxe culinaire producten.
-

lasagnebladen van Filotea. Vol van smaak en gemaakt met echt ei.

-

Violette moutarde: gemaakt van mosterdzaad en druivenmost

-

flesje tomaat azijn: onze best verkopende azijn. Lekker voor elke salade, om gamba’s
mee af te blussen of bij oesters

-

Neolea zout: hand geoogst zout in prachtige keramieke pot (smoke of med herbs)
Neolea olijfolie: top kwaliteit olie uit Griekenland

-

basilicum pesto (glutenvrij en vegan)
blik San Marzano tomaten: voor de lekkerste tomatensaus

-

Nero di Troia: krachtige, zwoele docht zachte rode wijn uit Puglia

Kosten
Culinair pakket € 45,Minimale afname van 10 stuks, prijs is ex BTW en eventuele verzendkosten
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