Bestelformulier voor het smaakvolste pakket

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.

Boer Theo is gek op een
boerenpannenkoek met de
stroop.
Dit is wat je noemt een ware
smikkelbox. Samen volop
genieten van fruitsnoepjes en
handgemaakte bonbons!
Je kan lekker uitdelen met deze
delicatessenbox.
Boer Theo daar is een ieder gek
op!

Boerin Suuske om iemand eens
echt te verwennen!

………….. X € 24,95
Wakker worden en genieten van
ambachtelijke jam gemaakt met
aardbeien van onze eigen telers,
en gesmeerd op een ambachtelijke
cracker van Bakkerij v/d Wall
Jolink.
Ontdek de smaak van het pure
perensap en geniet na van een
lekkere kop thee met een
fantastische handgemaakte
bonbon! Ook aan een landelijke
servet is gedacht!

………….. X € 39,95
Dit fruitige pakket Clara is een
feestje voor de hele familie!
Uitdelen van boerenklompendrop,
met z’n allen genieten van de
familiemix of proeven van de
appelsap troebel. Met de
appelcakemix zet je in een
handomdraai een prachtige cake
op tafel! Daar wordt je samen
echt gelukkig van.
Boerin Clara deelt makkelijk uit,
een favoriet pakket!

Boerin Annemarie.. een geliefd
pakket!
………….. X € 24,95
Boer Jos geniet van zijn biertje!
Samen met een stuk echte
boerenkaas en smaakvolle worst
beleeft hij een paar gezellige
uurtjes. In deze box zitten o.a
ambachtelijke kaaskoekjes,
feestmix en echte boerenkaas
waar iedereen dol op is!

………….. X € 49,95
Boer Gert maakt je borrel
compleet. Het borrelbrood, de
boerenkaas met dipper een goede
fles wijn met een uniek vloei, het
zit allemaal in deze
delicatessenbox van Landwinkel.
Met de lekkerste chips met
dipkruiden, onze veelverkochte
walnotenworst en de olijven is het
1 groot feest!.

Boer Jos is een favoriete box
voor een gezellige, aangeklede

Boer Gert viert feest, vier je
mee?
………….. X € 49,95
Boer Teus is gek op snoepen. In
dit pakket vind je heel veel
lekkernijen. Echte boerenkaas,
worst, chips, appeltaart keien, en
ambachtelijke handgemaakte
bonbons. Een gezellige tekstreep
voor bij de lieve thee zit er ook
voor je in.

………….. X € 29,95
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!

Boer Teus.. een gezinspakket om
met z’n allen van te smullen!

………….. X € 29,95

………….. X € 54,95

Boerin Agnes maakt je blij en
gelukkig. Chocolade, drop, thee
en honing, maar ook een lekker
stuk echte boerenkaas met
ambachtelijke crackers zitten in
de box.
Het kersensap uit dit pakket is
de topper onder onze sappen!

Boer Johan geniet van het goede
leven. Verwent je met de lekkerste
zaken.
De puurste sappen van het beste
fruit. Wat zullen deze Elias
kwaliteits thee- en handdoek mooi
staan in de keuken! Onze best
verkochte koekjes mix en de
topper onder de worsten zitten in
dit pakket. Stoer boerenbeschuit is
lekker met boerenkaas maar ook
met een fruitige jam. Een
voortreffelijk pakket voor iedereen
die wat extra’s verdient!
Boer Johan onze herenboer voor
iedere bijzondere relatie!

Boerin Agnes maakt je blij!

………….. X € 69,95

………….. X € 39,95
Boer Klaas is een genot om open
te maken. In deze feestelijke
stoere box vind je speciaalbier,
scharrelroom, wijn, echte
boerenkaas en worst.
Ken jij onze scharrelroom al?
Een lekkernij uit Veenendaal die
ook heerlijk is ook zuivel.
Proef maar snel!
Boer Klaas voor de fijnproever!

Naam:……………………………………………………………………………………….
adres/email………………………………………………………………………………
telefoonnummer………………………………………………………………………
Totaal aantal pakketten:
Totaal bedrag:
Bijzonderheden:

………….. X € 39,95

Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.

