
2

3

4

6

5

Kerstpakketten

8

7

1



Pakket 1
in cadeau tasje

• Vers gebrande pinda mix
• Franse worst
•  Maallust bier 30cl /  

Maallust folder & bierviltjes

€10,-

Pakket 2
in cadeau tasje

•  Vers gebrande pinda mix
• Chocolade rozijnen mix 
• Spaanse Fuet worst
•  Maallust bier 30cl /  

Maallust folder & bierviltjes

€10,-

Speciale gelegenheid, iets te vieren of uw medewerkers verrassen met een prachtig kerstpakket? Kom dan eens kijken bij Cruwijn en 
de Zuivelhoeve en ontdek wat er allemaal mogelijk is! Ieder pakket of geschenk kunt u namelijk geheel naar eigen wens samenstellen.

Zuivelhoeve staat synoniem voor de lekkerste ambachtelijke zuivel-
producten. Eigenaar Bas Feenstra is de Zuivelhoeve in Roden in 1995 
gestart met passie voor het vak. Inmiddels een geliefd adresje voor 
heel veel fijnproevers uit de wijde regio. Het assortiment bestaat uit 
verschillende soorten ambachtelijk bereidde kaasspecialiteiten, fijne 
delicatessen als tapas, olijven en noten. Een absolute aanrader voor 
iedereen die gek is op heerlijke én eerlijke hapjes! 

Cruwijn, in 2012 geopend, inmiddels niet meer weg te denken uit 
Roden. De wijnspecialist heeft al verschillende prijzen in de wacht 
gesleept met haar bijzondere en exclusieve assortiment. De winkel 
is vernieuwend ingericht en gespecialiseerd in wijnen, gedistil-

leerde dranken en lokale bieren. Eigenaar Bertjan Stadman, hiervoor 
sommelier, kan u van goede adviezen voorzien.  Speciaal voor uw 
organisatie kunnen wij een aantal bijzondere wijnen selecteren voor 
de geschenken. Wij hebben een ruim assortiment in alle prijsklassen. 
Voor de  speciaalbieren werken wij met Maallust uit Veenhuizen, 
sinds dit jaar in de landelijke top 10.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
In de flyer vindt u alvast een voorproefje. 
Loop gerust bij ons binnen om uw wensen te bespreken! 
Leuk om te geven, fantastisch om te krijgen!
We zien u graag onze winkels!

Pakket 5:
in mooie wijndoos

• Japanse mix
• Bollen mix
• Breuk chocolade
• Stukje kruiden kaas
• Mini fuet worstjes
•  Fles Italiaanse witte wijn 250ml 
• Fles Spaanse rode wijn 750ml

€25,-

Pakket 3
in cadeau tasje

• Vers gebrande pinda mix
• Stukje kruiden kaas
• Turf gerookte worst
•  Maallust folder & bierviltjes
• Fles Italiaanse rode wijn 250ml

€15,-

Pakket 4
in mooie wijndoos

Pakket 8
in kerstdoos

• Chocolade rozijnen mix
• Koeien drop
• Noga
• Mini Fuet worstjes
• Franse worst
• Spaanse Fuet worst
• Griekse biologische olijfolie
• Breuk chocolade
• Boeren chips
• Chocolade cocos mix
• Japanse mix
• Stukje oude kaas
• Stukje tomme berry rouge
• Kaasschaafje
• Maallust bier 30cl  
• Fles Franse rode wijn 750ml  
• Fles Franse witte wijn 750ml  
• Fles Prosecco 200ml 
•  Fles De Roner kruidenlikeur 

350ml

€75,-

Pakket 7:
in kerstdoos

• Vers gebrande pinda mix
• Arretjes cake
• Jam uit de streek
• Noga
• Spaanse Fuet worst
• Stukje pesto kaas
• Bollen mix
• Franse worst 
• Fles Franse witte wijn 750ml 
• Fles Spaanse rode wijn 750ml 
• Maallust bier 30cl + 
• Fles Prosecco 200ml

€50,-Pakket 6
in mooie wijndoos

• Japanse mix
• Chocolade cocos mix
• vers gebrande pinda mix 
• Fles Franse rode wijn 750ml

€15,-

Voor de lekkerste 
Kerstpakketten & Relatiegeschenken

Bestelformulier
Naam........................................................................................................................

Tel. nr .......................................................................................................................

Pakket nr. ................................................................................................................

Hoeveelheid..........................................................................................................

• Breuk chocolade
• Japanse mix
• Griekse biologische olijfolie
• Mosterd dille saus
• Stukje oude kaas
• Spaanse Fuet worst 
•  Fles Franse witte wijn 750ml  
• Fles Spaanse rode wijn 750ml

€35,-



Op zoek naar prachtige kerstpakketten en bijzondere relatiegeschenken?  
Laat je verrassen bij Cruwijn en de Zuivelhoeve! 


