
Ouderwets lekker
kerstpakketten 2019



Een feestelijk 
kerstpakket 
van Vroeg, met 
ambachtelijk en 
lokaal lekkers!

Ze zijn er weer! Onze kerstpakketten vol met 
lekkers uit eigen bakkerij en producten uit de 
streek. Geniet bijvoorbeeld van de ambachtelijke 
kerststol of amandelstaaf, gemaakt door onze 
eigen bakkers. Dit gecombineerd met producten 
uit de streek en je hebt een heerlijk pakket!
Liever een kerstpakket combineren met een 
cadeaubon van Vroeg of een eigen pakket 
samenstellen? Ook dat kan!
 
Neem gerust contact met ons op voor de diverse 
mogelijkheden. Wij denken graag met u mee!
Uiteraard worden alle pakketten feestelijk 
voor u verpakt!



Lekkers van Vroeg 

Fruitkistje gevuld met kerststol en kerstkoekjes 
van Vroeg, 250 gram boerenkaas van De 
Brienenshof uit Cothen, jam en dubbelsap van 
Vernooij uit Cothen.

18.00 

Zoet van Vroeg 

Fruitkistje gevuld met kerststol, kerstkoekjes, boterkoek en 
amandelstaaf van Vroeg, chocoladepezzo’s voor een heerlijke 
warme chocolademelk van Spaargaren confiserie, Colddrip 
coffee van Batavia voor een energizing zwarte ijskoffie van 
single origin koffiebonen, chocopasta van No Sugar Daddies 
en dubbelsap van Vernooij uit Cothen.

35.00

Hartig van Vroeg 

Fruitkistje gevuld met kerststol, kaas-speltcrackers van Vroeg, 
fles rode wijn, hazelnoot-dadelstroop, truffelmayonaise, een 
vijgen, port en rode ui chutney van AuwStoof uit Schimmen, 
gedroogde worst uit de Kromme Rijnstreek, 2 stukjes 
boerenkaas a 250 gram van De Brienenshof uit Cothen en 
Utrechtse smulmosterd.

45.00



Bestellen

U kunt bestellen tot uiterlijk 7 dagen voor de gewenste 
afhaal- of bezorgdatum door een email te sturen naar: 
info@vroeg.nl. 

U kunt ook zelf een pakket samenstellen of een bestaand 
pakket uitbreiden met een Vroeg cadeaubon. Vraag ons 
gerust naar de diverse mogelijkheden!

info@vroeg.nl of bel naar 030 820 10 10
Genoemde prijzen zijn per pakket, exclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

Vanwege de versheid van de producten adviseren wij u om de pakketten 

binnen een week aan uw relaties te geven.

Luxe van Vroeg 

Shopper gevuld met kerststol, kerstpanettone, 
zoute koekjes, kaas-speltcrackers van Vroeg, 
een fles prosecco, pecannootstroop en 
truffelmayonaise van AuwStoof uit Schimmen, 
jam van Vernooij uit Cothen, Colddrip coffee van 
Batavia voor een energizing zwarte ijskoffie van 
single origin koffiebonen, gedroogde worst uit 
de Kromme Rijnstreek, 250 gram Boerenkaas 
van De Brienenshof, twee heerlijke biertjes: 
“Gooische Bubbel” (met vleugje champagne) en 
een “Lowlander, winter I.P.A.”

60.00

Oliebollen

Natuurlijk kunt u uw collega’s of relaties ook verrassen met de heerlijke 
oliebollen van Vroeg. Leuk tijdens de nieuwjaarsborrel of als kerstpakket. 
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
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