
 

BBQ Masters 
Stoer, ruig en mannelijk! De rokerige beelden van 

BBQ gerechten dagen je uit om de beste BBQ 

Master te worden. Ruw hout met ingebrande 

teksten zorgen voor een robuust karakter. Hier 

draait het puur en alleen om de BBQ! 

In BBQ Masters vind je alles om heerlijk te bbq-en. 

Denk aan een pitabroodje met beefburger en BBQ 

saus of een pita met pulled chicken (even 

opwarmen) en chilisaus. Tussendoor pak je lekker 

wat toast met warme borrelkaasdip en smoked 

chips. Het echte BBQ toetje mag niet ontbreken: 

S’mores dip! Zet het ovenschaaltje met 

marshmallows en chocolade gerust op de BBQ en 

snoepen maar!  
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Boerin 
Speciaal door de boerin geselecteerd! Heerlijke 

producten met boerinnen verstand. Gezellige, 

warme, kleurrijke verpakkingen vormen een knus 

Hollands pakket. Deze lekkernijen kun je als het 

ware terugvinden in de kleine winkeltjes van lokale 

boerinnen. 

Bij de boerin begin je de dag goed met heerlijke 

havermuffins. Het geheim: ze zijn snel klaar in de 

magnetron en ze nog lekkerder met bosbessen en 

muesli. De cranberry kruidkoek en stoofpeer 

koekjes zijn heerlijk bij de koffie of thee. Lunchen 

met vers afgebakken brood en pannenkoeken. En 

voor de hartige trek een borrelplankje met chips, 

borrelworst, kaas en warme ovenbites. Genieten!  
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Botanic Living 
De botanische woontrend is inspiratie voor deze 

lijn. Deze trend staat voor een rustige basis 

bestaande uit natuurlijke materialen, wit en 

vergrijsde tinten. Door de groentinten en de frisse 

tekeningen van planten ontstaat een levendige, 

trendy lijn. Daarnaast vind je ook de cactus trend 

terug in Botanic.  

In Botanic Living start je de dag rustig met een 

brunch. Hier mogen vers afgebakken brood, jam, 

havermuffins en thee niet ontbreken. Bij de koffie 

serveer je een cupkoekje, die je op de rand van het 

mokje serveert. Voor tussendoor lekkere Perzik 

snoepjes en bonbons. En ’s avonds is het borreltijd 

met o.a. roomkaas en warme ovenbites.  
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Culinair Koffie  
De laatste trends op het gebied van koffie en thee 

komen samen in dit assortiment. Slow Coffee is 

een bepaalde zettechniek waarbij je heet water op 

de versgemalen koffie schenkt. Met een 

koffiemolen maal je zelf de bonen.  

Bij de koffie serveer je heerlijke cup koekjes en 

presenteer je chocolade praliné bonbons in het 

luxe uitdeelboxje. Met de cake in a cup appel-

kaneel zet je in 1 minuut iets lekkers op tafel. Heb 

je langer de tijd dan kun je met de Culinair 

koffieproducten ook heerlijke appeltaart en cake 

bakken.   

Door de neutrale uitstraling kun je Culinair koffie 

producten in elk pakket toevoegen.  
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Culinair Oosters 
De Oosterse keuken is en blijft favoriet. Al jaren 

zetten we de bekende nasi en bami op tafel. Maar in 

de Oosterse keuken zijn veel meer gerechten die je 

een keer moet proberen. Door de neutrale 

uitstraling met een subtiel Oosters accent, is het 

mogelijk om in elk pakket een Oosterse toevoeging 

te doen.  

Denk eens aan een borrelmomentje met saté en 

kroepoek. Of juist een echte Oosterse maaltijd uit 

de wok met mie, woksaus sweet & sour en verse 

groenten. Voor extra pit voeg je chilisaus of sambal 

toe. Op die manier kun je voor iedereen iets Oosters 

op tafel zetten. Voor inspiratie verwijzen we graag 

naar het receptenboekje!  
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Door weer & wind  
Het is winter! Nederland, het land van de 

windmolens, klompen en tulpen, maar ook van het 

wisselvallige weer. Deze lijn is een echte Hollandse 

lijn waarmee je jezelf thuis aan tafel ziet zitten met 

een kom snert, nadat je door weer en wind bent 

heen gefietst. De lijn is een gure Nederlandse lijn, 

met een combinatie van sfeervolle winterse/avond 

foto’s. Daarnaast is deze lijn ook gebaseerd op de 

krijtbordtrend.  

De ontvanger van dit pakket krijgt korting op 

verschillende uitjes via Snowcard en Fundustry 

events. De uitjes zijn voor jong en oud, denk aan: 

skihal, musea, schaatsbaan, kerstmarkt, wellness, 

bioscoop & offroad rijden. Met dit pakket wensen 

wij u een fijn dagje uit! 
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Drift blue 
De industriële trend zet zich nog steeds door in 

wonen & lifestyle. In Drift blue worden verweerde 

materialen gebruikt om een stoer karakter te 

creëren. Denim drift is de kleur van het jaar 2017. 

Deze blauw/grijs tint geeft een trendy twist aan 

deze lijn.  

Het koffiemoment wordt gekenmerkt door 

karamelcake in a cup, kaneelslagroom, chocolade 

praliné bonbons en natuurlijk koffie en thee. Binnen 

het borrelmoment is veel keuze, zoals roomkaas 

dip, warme ovenbites, cheese barritas, borrelworst 

en smoked chips. Als verfrissend drankje 

introduceren wij dit jaar fruitwater appel-munt. 

Kortom: een trendy, smakelijk pakket!  
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Fair & Share 
Speels, eigenwijs, kleurrijk en helemaal van nu! Fair 

& Share staat voor samen, met elkaar, bouwen aan 

een gelijk deel voor iedereen. Van de opbrengst van 

Fair & Share producten gaat een deel naar de 

Voedselbank of stichting Present. Give back a Fair 

Share: iedereen mag horen van die boodschap!  

Bij Fair & Share kun je een heerlijk ontbijtpakket 

samenstellen met o.a. broodmix in bakblik, 

havermuffins in cup, rustieke speltcrackers en nog 

veel meer! Rondom de koffie is er ook genoeg 

keuze om met anderen te delen. Zoals de 

biologische stroopwafels en cranberry kruidkoek. 

De chips en cheese barritas zijn lekker bij de borrel. 

Kortom: voor iedereen wat wils!  
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Good Day 
Have a good day! Heerlijke brunch producten in 

mooie verpakkingen met sfeervolle fotografie. 

Leuk aan Good day is de knipoog in de vorm van 

grappige, getekende producten. Op die manier 

geef je een leuke twist aan een smakelijk 

brunchpakket.  

Bij de brunch staat brood centraal. Zelf vers brood 

bakken is eenvoudig met onze broodmix in bakblik. 

Als beleg kun je kiezen uit borrelkaas, jam en 

smeerleverpastei. Met de pannenkoekenmix en 

cake in a cup kaneel zet je in een hamdomdraai nog 

meer lekkernijen op tafel. Zo wordt de brunch een 

gezellig moment met elkaar!  
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GRK – De Griekse keuken 
GRK staat voor authentieke, Griekse specialiteiten. 

In een handomdraai zet je heerlijke Griekse 

maaltijden en mezze hapjes op tafel. De 

azuurblauwe verpakkingen geven dat echte Griekse 

vakantiegevoel. Grieks eten is puur en daardoor 

bijzonder smakelijk. Met de risoni en de pastitsio 

pasta heb je de basis te pakken. Verrijk deze met 

bijvoorbeeld gekruide gehaktballetjes en de 

Griekse tomatensaus. Of serveer bij de pasta’s 

verse, geroosterde groenten uit de oven, voeg 

kruiden toe en verkruimel er feta kaas over. Naast 

de grote maaltijden, zijn de Grieken juist dol op de 

mezze. Dit zijn kleine gerechtjes die midden op de 

tafel worden gezet en waar iedereen lekker wat 

vanaf kan pakken. Kali orexi! Eet smakelijk!  
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Happy Winter Mood 
Deze rustige, winterse lijn wordt gekenmerkt door 

het berkenhout. Schijfjes hout en boomstammen in 

combinatie met warme wol in grijstinten. De 

eenvoud en rust van deze lijn maakt het mogelijk 

om eindeloze combinaties te maken. Een stoer 

pakket door de nadruk op het hout te leggen. Of 

juist een lifestyle pakket door zachte materialen te 

accentueren door bijvoorbeeld een mooie plaid.  

In deze winterse lijn mogen erwtensoep en 

rookworst. Ook lekker warm zijn de ovenbites en 

vers brood met bijvoorbeeld een plakje brie. Nieuw 

is de kaneelslagroom. Lekkere slagroom met een 

subtiel kaneelsmaakje. Heerlijk op warme 

chocodrank!  
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Limited Edition Gold 
Sprankelend goud in combinatie met het ruige 

beton. Een spannende mix van materialen. Voor 

een stoer pakket kunnen meer beton-accenten 

worden gebruikt en voor een sfeervolle lijn kies je 

juist voor meer goudtinten. Door het subtiele 

winters accent kunnen de producten ook ingezet 

worden in winterse pakketten.  

Voor de koffie bieden wij latte macchiato & 

cappuccino, slagroom,  stoofpeerkoekjes en 

chocolate biscuits. Dropmallows lekker voor 

tussendoor (detail: met betonlook!) En o.a. chips, 

ovenbites, roomkaas en broodmix voor de borrel. 

Tip: voeg wat kruiden en bijv. stukjes olijf toe aan 

de broodmix voor een hartige smaak. Met Limited 

Edition zet je sfeer op tafel.  
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Nordic 
Nordic is een samensmelting van de 

Scandinavische woontrend, winterse  landschappen 

en het koffie/borrelmoment genaamd ‘FIKA’. 

Fotografie van de producten wordt gecombineerd 

met winterse taferelen van buiten en knusse 

beelden van binnen bij het haardvuur.  

Verrijk je koffie met de heerlijke kaneelslagroom en 

karamelsiroop en daarbij serveer je cupkoekjes en 

karamelcake in a cup. Borrelen met o.a. smoked 

chips en roomkaas. Nieuw zijn de S’mores dip die je 

lekker opeet met de chocolate chip cookies en 

chocolade pannenkoeken! Genieten van het 

contact met anderen onder het genot van heerlijke 

producten. Let’s take a break!  

 

Impressie foto 

 

  



 

 

RAW 
De industriële woontrend zet zich nog steeds door. 

Industrieel en vintage blijven terugkomen in 

interieurs en dat is de reden dat RAW nog steeds heel 

up to date is. Deze lijn is een combinatie van 

aangetast metaal, ruige stoffen en robuust hout. Met 

RAW creëer je een stoer, robuust en eigentijds 

pakket.  

In RAW vind je alles voor de koffie en een stevig 

borrelmoment. Denk aan koffieselectie, stroopwafels 

en chocolade wafeltjes. Voor tussendoor de 

dropmallows met het stoere grijze kleurtje. En 

ruimschoots keuze voor de borrel met tortilla chips en 

salsadip, puntje pinda en broodmix in blik. Leuk 

detail: het bakblik matcht leuk met de metaal 

accenten in RAW.  
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Riverdale 
Riverdale is het merk voor prachtige, trendy 

woonaccessoires. Dit jaar introduceren wij de 

Riverdale food lijn. De warmte en sfeer van het 

merk Riverdale in combinatie met heerlijke 

producten. Dat genieten wordt ingevuld met 

producten rondom de koffie en de borrel. Heerlijke 

koffie met chocolade praliné bonbons in een luxe 

uitdeelboxje, chocolade ster biscuits en 

kaneelslagroom. Bij de borrel presenteren we o.a. 

broodmix (vers afbakken in bakblik) met olie en 

zeezout: een heerlijke combinatie. Daarnaast 

knapperige cheese barritas en pizza mix met saus. 

Riverdale wenst voor iedereen:  onbeperkt 

genieten in een sfeervolle ambiance. 

 

 

De ontvangers van een Riverdale kerstpakket krijgen 10% korting op het totale Riverdale assortiment. 

Met de speciale actiecode op de verpakking kunnen ze de korting verrekenen in de webshop van 

Riverdale. De actie is geldig in de maanden december, januari en februari.  
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Taste Fiesta  
Fiesta! De veelkleurigheid zorgt voor een feestje op 

tafel. Mexicaans genieten staat hier centraal. 

Mexico is bekend van de sombrero en natuurlijk 

van de klassiekers zoals tortilla’s, wraps en 

guacamole. Dit alles vind je terug in Fiesta! Tortilla 

wraps die je vult met vers gehakt met kruiden, 

kidneybonen en een frisse salade. Erg leuk zijn de 

taco tubs: vierkante tacobakjes waar je je 

Mexicaanse gerecht in serveert. Hierbij horen 

natuurlijk tortilla chips met salsadip, tacosaus en 

guacamole style dip. Het feest kan beginnen!  

Door de zwarte basis kun je Fiesta ook goed 

combineren met de hele Taste collectie.    
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Taste Tapas 
Tapas zijn heerlijke, kleine hapjes om van te 

genieten bij een glaasje wijn of een biertje. Serveer 

de hapjes op een grote, houten plank voor een 

sfeervolle presentatie. Met elkaar rondom de tafel 

en genieten maar! Bij Tapas vind je allerlei lekkere 

kaasjes voor een mooi kaasplankje. Vul de kaasjes 

aan met bijvoorbeeld toastjes, honing-mosterd 

dressing, ovenbites, speltcrackers en kleine glaasjes 

mosterdsoep. Een andere borrelplank stel je samen 

met o.a. zweedse broodjes, pulled chicken, vers 

afgebakken brood met kruidenboter en plakjes 

borrelworst. Smoked chips, pinda’s, notenmix en 

kaaswafeltjes doen het altijd goed bij de borrel. 

Door de zwarte basis kun je Tapas ook goed 

combineren met de hele Taste collectie.  
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Taste Trattoria 
In een Trattoria geniet je van authentieke, verse, 

mediterrane gerechten. Gezellig met elkaar 

genieten aan een lange tafel, zoals we dat in Italië 

zien.  

De klassiekers zoals pizza en tagliatelle pasta met 

tomatensaus vind je sowieso in Trattoria. Maar er 

zijn ook leuke variaties te bedenken, zoals de 

broodmix waar je nog stukjes olijf en zongedroogde 

tomaat aan toevoegt voor een gevulde variant. Bij 

het brood serveer je olijven, plakjes borrelworst, 

kaasjes, bruschetta en pesto. Natafelen onder het 

genot van cappuccino met karamelsiroop, cantuccini 

en after dinner mints. Door de zwarte basis kun je 

Trattoria ook goed combineren met de hele Taste 

collectie.     
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With compliments 
Stijlvolle, chique lijn uitgevoerd in zwart-wit met 

een goud accentje. In deze lijn draait het om de 

inspirerende, waarderende teksten. Hiermee kun je 

de ander een mooi compliment geven op een 

luchtige manier. De ontvanger krijgt een positief 

gevoel en bovendien een pakket vol met heerlijke 

producten.   

Genieten van een koffiemomentje met 

stoofpeerkoekjes, mokka meringue en een appel-

kaneel cake in a cup. Tussendoor een lekker 

chocolaatje en dropmallows. De borrel wordt 

vergezeld van ovenbites, chips twisters, hartige 

sticks en gekruide pinda’s.  

Dubbel genieten!  
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