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1. In the picture
 39.50 

excl. BTW

1. In the picture
• Metalen fotolijst 30x8 
x29,5cm • Cañada de 
la Encina Tempranillo 
Syrah, biologische rode 
wijn, Spanje • Appelsap 
• Thee • Kaas met zwarte 
peper • Fuet naturel  
• Pane rustico • Olijven- 
spread • Chips met  
zeezout • Kerstkoekjes 
• Marshmallows
• Kaneelstengels 
• Gevulde chocolade-
bollen • Verpakt in  
een decoratieve  
geschenkdoos

2. Bag it
• Rugtas blauw  
• Appelsap • Chips 
• Pinda’s • Pane rustico 
• Olijvenspread  
• Borrelworst • Stroop-
wafels • Carameltoffees  
• Verpakt in een  
decoratieve  
geschenkdoos

 2. 

Winterpret

2. Bag it
 29.95

excl. BTW

Schuttelaar Kerstgeschenken  3.

Beste lezer, 

Op het moment dat u deze brochure bekijkt hopen wij dat buiten de zon volop schijnt.

Dat u geniet van een heerlijke barbecue, van borrelen op het terras of in de tuin. Laat het nog 

maar lang zomer blijven… Toch kijken wij stiekem ook al uit naar de kerstdagen. Bij ons in de 

showroom staat de boom al opgetuigd, klinkt er zo nu en dan een kerstliedje en worden de 

kerstkransjes geserveerd bij de koffie en thee. Oftewel: Wij kunnen niet wachten om samen met 

u hét perfecte kerstgeschenk samen te stellen.

Ooit is Schuttelaar Wijnen & Geschenken begonnen met het ‘traditionele’ pakket. Een doos 

vol met heerlijke etenswaren. Ieder jaar gaan wij met de trends mee en de trend neigt nu weer 

steeds meer naar dat ‘traditionele’ pakket. Thuis gezellig samen het pakket uitpakken. Graag 

steken wij dit pakket in een modern jasje door er een mooi cadeauartikel aan toe te voegen. 

De pakketten in deze brochure zijn ter inspiratie, een klein voorproefje van wat wij allemaal 

te bieden hebben. De mogelijkheden bij ons zijn eindeloos! Wij bieden niet alleen pakketten 

aan maar organiseren ook kerstfairs. Of wilt u uw medewerkers online een keuze laten maken? 

Verderop in deze brochure vindt u de diverse mogelijkheden. Graag nodigen wij u uit in onze 

showroom. Hier gaan wij mét u brainstormen over wat een passend geschenk is voor uw  

medewerkers. Als u hét geschenk heeft gekozen regelen wij de rest.

Laat u door ons verrassen, bel snel voor een afspraak! 

De koffie/thee staat klaar, uiteraard met een heerlijk kerstkoekje. 

Hartelijke groet,
Avelien Mulder

Remco van Looijengoed 

Elise Schuttelaar

Adres showroom: Curieweg 1, 8013 RA , Zwolle 

De showroom is op afspraak te bezoeken

Telefoon: 038-4215196

schuttelaarkerstgeschenken.nl

kerstgeschenken@schuttelaarbv.nl
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3. Winterdag
 47.95 

excl. BTW

16.95
excl. BTW

9.95
excl. BTW

24.50
excl. BTW
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3. Winterdag
• Dienblad op voet  
• 2 Bekers • 2 Schaaltjes 
• Eximius, biologische 
Cava Brut, Spanje  
• Sinaasappelsap • Latte 
macchiato & cappuccino  
• Theeselectie (3 smaken) 
• Honing • Havermuffins 
in a cup • Broodmix in 
bakblik • Smeerkaas  
• Ardennes paté  
• Brussels paté • Servetten 
• Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos

4.	Bottled	message
• Terra Viva Merlot, rode 
wijn, Frankrijk • Verpakt 
in een krijt kerstwenskist

5. Good things
• Ramon Bilbao single 
vinyard, rode wijn, 
Spanje • 5 stuks bullets 
chocolade • Verpakt in 
een wijnfleszak

6. Geniet
• Epicuro Nero d’Avola, 
rode wijn, Italië  
• Schaaltje ø 12 cm  
• Kaas met tomaat en 
kruiden • Groene olijven 
• Dipstengels • Olijven- 
spread • Fuet Iberico 
• Verpakt in een 2-vaks 
wijnkist

Doe op een stokje om en 

om een aardbei en een  

marshmallow. Houd de  

marshmallow niet te dicht 

bij het vuur, maar laat deze 

langzaam bruin worden aan 

alle kanten.

Marshmallow	tip

• Vuurschaal ø46cm • Fleeceplaid 125x150 Taupe  
• Eximius, biologische Cava Brut, Spanje  
• Appel/perensap • Tomatensoep • Soepstengels  
• Toast rozemarijn & tijm • Roompaté • Kaasvlinders 
• Salami met rozemarijn • Vijgenbrood met amandelen  
• Uienconfituur • Batonnets 4 smaken • Chococake 
• Borrelkaas dip • Pinda’s • Serranoham • Old  
Amsterdam • Tyrrells vinegar & sea salt chips  
• Chocosterren • Truffels  karamel zeezout  
• Marshmallows + prikker • Nougat • Verpakt in een 
decoratieve geschenkdoos

7. Gezellig (v)uurtje
 102.50 

excl. BTW



KERSTFAIR
Gezelligheid voorop!

Shoppen in sfeer !
Een sfeervolle kerstfair bij u, bij ons of op een externe locatie. Wij regelen alles voor u!  
Denk aan gezellige stands met diverse producten zoals: wijn, home-deco, boeken, spellen, 
cosmetica, delicatessen en nog veel meer. U bepaalt het budget en uw medewerkers krijgen dit 
in de vorm van munten. Hiermee kunnen zij op hun gemak ‘shoppen’ en een persoonlijk pakket 
samenstellen. Wilt u de avond extra aankleden met een borrel of buffet of met een leuke  
activiteit in de vorm van een wijnproeverij? Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden! 
Kijk voor meer info op: www.schuttelaarkerstgeschenken.nl/kerstfair 
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8. Zilverlicht
 39.95 

excl. BTW

10. X-mas
12.75
excl. BTW

9. Sweet	note
19.-
excl. BTW

8. Zilverlicht
• 2 Glazen • Decoratieve 
xmas tree • Lieblings- 
wein, rode wijn,  
Duitsland • Appelsap  
• Tomatensoep met  
basilicum • Soepstengels 
olio d’oliva • Tagliatelle  
• Pastasaus basilicum  

• Toastrondjes • Kruiden-
kaas • Chips sea salt  
• Kaaswafeltjes  
• Gekruide pinda’s  
• Thee • Chocolade- 
koekjes • Kerstkoek
• Letterdrop 
• Verpakt in een 
decoratieve 
geschenkdoos

9.	Sweet	note
• Magneetbord • Fruit-
water munt/groene 
appel • Aardappelchips 
• Chocomel • Slagroom 
kaneel • Cakewafels 
• Chocoladereep  
• Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos 

Wellness, wijn, wok of windlicht?
Uw medewerkers shoppen zelf!

10.	X-mas
• 2 Mokken 
• Chocomelk 
• Slagroom kaneel 
• Cupkoekjes kaneel 
• Verpakt in een  
decoratieve paperbag
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11.Mediterranée
• Schaal bamboe groen 
ø24x10cm • Salade- 
couvert bamboe groen 
• Domaine de la Baume 
Sauvignon, witte wijn, 
Frankrijk • Stokbrood  
• Bruschetta topping 
• Roomkaas dipper 
• Olijfolie • Pasta 3 kleu-
ren • Kruidenmix voor 
pasta • Saladetoppers 

• Knoflookbroodjes
• Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos

12. Espresso
• Percolator 6 kops 
• 2 koffiebekers • Koffie  
• Cantuccini • Cakerol 
tiramisu • Cioccolatini  
• Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos

13.Bubbels
v.l.n.r.
• Eximius, biologische 
Cava Brut, Spanje 
• Pol Roger Champag-
ne Rosé Vintage Brut, 
Frankrijk 
• Albert Beerens, bio-
logische Champagne 
Brut, Frankrijk

• Taittinger Brut Reserve 
AC Champagne, 
Frankrijk
• Dom Perignon Vintage 
AC Champagne,  
Frankrijk

14.	Graham’s	
Geschenkverpakking 
met 5 soorten Graham’s 
Selection port

12. Espresso
 26.95 

excl. BTW

11. Mediterranée
 38.50 

excl. BTW

14. Graham’s
33.05 
excl. BTW

Bubbels13. 

Mannenwerk

Stoer in stijl
Bij échte mannen kom je natuurlijk niet met 
zomaar iets aanzetten. Wij selecteerden voor hen 
stoere, sportieve, lekkere en praktische  
geschenken met voor elk wat wils.
Bijvoorbeeld: sportartikelen, bbq’s, vuurhaarden, 
bbq-accessoires, tassen, woondeco en nog veel 
meer!

7.40
excl. BTW

69.75
excl. BTW

30.55
excl. BTW

41.30
excl. BTW

131.40
excl. BTW



15. Kerstavond
 44.75 

excl. BTW

16. Travel
 79.75 

excl. BTW

15.Kerstavond
• Houten serveerplateau 
• Schaaltje ø9 cm 
• Schaaltje ø10 cm 
• Schaaltje ø12,5 cm 
• Salentein Portillo  
Merlot, rode wijn,  
Argentinië • Mosterd- 
dille kaas • Fuet Iberico  
• Serrano ham • Pinda- 
mix • Zweedse broodjes 
• Roomkaas dip  
• Kruidenbotermix  
• Bruschetta • Verpakt in 
een decoratieve  
geschenkdoos

16.. Travel
• Cabin size trolley – 
black/white • Handdoek 
50x100 cm wit • Janzen 
shower foam • Cañada 
de la Encina Tempranillo 
Syrah, biologische rode 
wijn, Spanje • Appelsap 
• Thee • Borrelnoten  
• Roombrie • Fuetec 
Iberico • Olijven  
• Flatbread • Chips  
• Grissini • Tapenade  
• Meringue • Chocolade- 
tablet • Stroopwafels 
• Verpakt in de trolley

UW eigen website
Zelf online kerstshoppen!

Persoonlijk welkomstwoord

Laat uw 
medewerkers
online kiezen!

Plaats voor
uw logo
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Laat	uw	medewerkers	zelf	kiezen!
Wilt u uw medewerkers een eigen cadeau of pakket laten kiezen? Dat kan! Hiervoor hebben wij twee opties; een 
geschenkensite of de kerstwebshop. Bij beide opties krijgen uw medewerkers een persoonlijke, unieke inlogcode. 
Na het (gepersonaliseerde) welkomstwoord kan het uitzoeken beginnen!
- Geschenkensite: Uw medewerker kiest één pakket of artikel uit het grote aanbod van bijvoorbeeld een 
 (wijn-) pakket tot een mooie koffer.  
- Kerstwebshop: Door middel van een puntensysteem kunnen er artikelen worden toegevoegd aan het ‘eigen pakket’. 
 Zo kan uw medewerker kiezen uit één groter cadeau of meerdere kleinere cadeaus.
 Kijk voor meer info op: www.schuttelaarkerstgeschenken.nl/keuzeconcept 

uw
logo

Relaxtijd



19. Bourgondisch
    55.50 

excl. BTW

20. Bbq - tijd 

 74.50 
excl. BTW

21. Chill
 47.95 

excl. BTW

18. Warme	traditie
 42.50 

excl. BTW

17. Winterkoning
 49.95 

excl. BTW

17. Winterkoning
• Dienblad met koord  
• Nestkast winterkoning
• Bio-lientjes- Groen-
tetuin • Landlust, 
biologische Glühwein 
Dornfelder, Duitsland  
• Biologische appelsap 
• Tea brewer biologisch 
• Peren-/appelstroop 
100% naturel

20. Bbq-tijd
• BBQ mat zwart • BBQ- 
spatel • Canvas schort 
• Houtskool • BBQ-
firelighters • Landlust, 
biologische Hugo, 
Duitsland • 2 x Hertog 
Jan pils  

• Pindanootjes • Tyrells 
parsnip & carrot crisps  
• Stroopwafels biologisch 
• Fair Trade pandanrijst 
biologisch • Fair Trade 
Korma kruidenpasta  
• Chokay melk  
amandelen/kaneel 
(duurzame cacao)  
• Honingbonbons
• Verpakt in een decora-
tieve geschenkdoos

• BBQ-saus • Satésaus 
• Mayonaise • Grillbrie  
• Beefburger • Stokbrood 
• Kruidenbotermix  
• Vuurkruiden • Marsh-
mallow/chocoladedip  
• Verpakt in een decora-
tieve geschenkdoos

18.	Warme	traditie
• Metalen mand 35x25 
x17cm • Plaid • Happy 
Frog Tempranillo Syrah, 
biologische rode wijn, 
Spanje • Chocomelk  
• Slagroom • Nieuwjaars-
rolletjes • Oliebollenmix 
• Kaneelsuiker • Erwten- 
soep • Roggebrood 
• Rookworst 

21.Chill
• Vintage koeltas green 
• La Fête Rouge, biologi-
sche rode wijn, Frankrijk 
• Appel & vlierbessen-
sap • Thee • Kersttoast  
• Old Amsterdam, cream 
cheese • Fuet Iberico 

• Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos

19.Bourgondisch
• Mand zeegras ø32cm  
• Olijfhouten plank 20 
cm • La Fête Rouge, 
biologische rode wijn, 
Frankrijk • Chips  
• Italiaanse Mix  
• Stokbrood  

• Roomcamembert 50+  
• Worst met blauw-
schimmelkaassmaak  
• Roombrie • Aïoli  
• Zwarte olijven  
• Olijfolie • Zeezout met 
rozemarijn • Chocola-
dereep wit & karamel 
zeezout • Cake • Verpakt 
in een decoratieve  
geschenkdoos

• Chips sea salt • Rice 
snack • Pinda’s • Koek-
kerstboom • Popcorn  
• Choco vanille wafeltjes 
• Twix  • Drop marsh- 
mallows • Cakerol 

• Chocolade praliné 
bonbons • Wilhelmina 
pepermunt • Koekreep  
• Harlekijntjes dropreep 
• Verpakt in de koeltas
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Maak een kuiltje in 

het midden van de 

hamburger van zo’n 4 

tot 5 cm en een ½ cm 

diep. Op deze manier 

wordt je hamburger niet 

bol maar mooi gelijk van 

dikte. Eet smakelijk!

Bbq-tip

Nog even rust....



Pakket op maat
Naar	eigen	wens	samenstellen?Bij	ons	kan	het !

voor de zoetekauw

voor de liefhebber

voor de bourgondiër
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23. Rood & 
Brood
26.50 
excl. BTW

22. Du vin

24. Bella Italia
 68.-   

excl. BTW

22.Du vin
Houten wijnkisten met 
v.l.n.r.: 
• 4 flessen Salentein 
Barrel Selection,  
Argentinië
• 3 flessen Errazuriz 
Estate, Chili 
• 2 flessen Happy Frog 
biologische wijn, Spanje

23.Rood &Brood
• 2 x Herman Brood, 
rode wijn, Frankrijk  
•  4 stuks Herman Brood 
bonbons • Verpakt in 
een 2-vaks wijnkist

24.Bella Italia
• Handbeschilderd  
aardewerk schaal  
ø25 cm • Cantuccini  
• Geraspte kaas  
• Tomatensoep  
• Setje met balsamico 
en 4 smaken olijfolie
• Risotto met zon- 
gedroogde  tomaat  
• Kruidenmix  
mediterraans • Crostini  
• Italiaanse chocolade- 
bollen • Salade kruiden- 
mix • 4 soorten bruschetta 
• Setje van porcini pasta 
met pastasaus • Vipra 
Rossa, rode wijn, Italië 
 • Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos

Het	perfecte	pakket,	wij	stellen	het	graag	mét	u	samen	!
Op zoek naar iets specifieks of heeft u een bepaald thema in gedachten? Geen probleem! Samen mét u het perfecte pakket 
samenstellen voor uw medewerkers is waar wij enthousiast van worden! Al vanaf 1 pakket bieden wij de ‘op maat’ service 
aan. Afgeleverd bij uw bedrijf óf op huisadres, met of zonder een persoonlijke kaart, bij ons is alles mogelijk!
Kom uw kerstpakket samenstellen in onze 200m2 showroom. Wij doen u graag een aantal suggesties en komen zo samen tot 
hét kerstpakket van dit jaar. Kijk voor meer info op:  www.schuttelaarkerstgeschenken.nl/opmaat

9.95
excl. BTW

32.75
excl. BTW

61.50
excl. BTW
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27. Mooi rood
 35.- excl. BTW

26. Snacktime
 50.- excl. BTW

25. Let’s	play
 57.50 

excl. BTW

25.	Let’s	play
• Het 60 seconden spel  
• Broodschaal 41x11cm 
‘Dip here’ • Bohemian 
Zwolsch 2B bier • Thee 
• Chocomel • Slagroom 
• Schilfertruffels • Stok- 
brood • Aïoli • Gedroog-
de worstjes • Paprika- 
chips • Nootjes honing 
zoet/zout • Batonnets 

4 smaken • Cakewafels 
• Chocoladereep wit & 
karamel zeezout  
• Popcorn kaneel • Oreo 
Cookies • Bros melk  
• Verpakt in een decora-
tieve geschenkdoos

26.	Snacktime
• Snackmaker 3-in-1 
zwart • Servetten • Royal 

Dutch • Coca Cola Zero 
• Chocolade melkpoe-
der • Tomatensoep met 
basilicum • Chips • Mini 
brezel • Borrelnoten  
• Roombrie • Serrano-
ham • Pesto • Pulled 
pork • Knakworsten  
• Tomatenketchup  
• Ontbijtkoekreep  
• Mars reep • Zachte 

zoete drop  
• Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos

27.Mooi rood
• Jupiler Pils • Appelsap 
• Thee • Tomatensoep  
• Boerenmetworst  
• Hotdog broodjes 
• Hotdogs • Eru Prestige  

• Partyrondjes • Pinda’s 
• Chips • Brosse  
broodjes • Jam aardbei  
• Kerstkoek • Kerstboom- 
koekjes • Popcorn  
• Harlekijntjes drop 
• Chocolade hazelnoot 
• Dominospelletje  
• Verpakt in een 
decoratieve geschenk-
doos

Keukenprins(es)
Behalve heerlijke wijnen en lekkere hapjes 
hebben wij ook een grote collectie non-food 
artikelen om uit te kiezen. Voor in de keuken 
bijvoorbeeld, voor de keukenprinsen en 
 -prinsessen onder ons of voor de medewerker 
die het zichzelf graag makkelijk maakt! 
Bijvoorbeeld: diverse pannen, serviesgoed,  
messensets, kookboeken, leren schorten,  
elektrische apparaten en nog veel meer!

Keukenprinses



28. Familiepret
 65.-  

excl. BTW

28.Familiepret
• Draadtafel • Fleece-
plaid 125x150 grijs  
• Decoratieve houten 
auto’s • Biologische 
Glühwein, Spanje 
• 2 x Grolsch bier  
• Chocomelk • Thee  
• Mini pita broodjes  
• Pulled chicken  
• Fuetec Iberico 
• Erwtensoep • Pan 
tostado • Flatbread  
• Borrelkaas dip • Pesto 
pomodori • Chips  
• Pinda’s • Pralines  
• Popcorn • Kerstkoek 
• Mars reep • Verpakt 
in een decoratieve ge-
schenkdoos 

29. High Tea
• Etagère 2-laags • Thee- 
lichthouder met waxine- 
lichtje • 2 doosjes thee  
• Karamelkoekjes  
• Icecups chocolaatjes  
• Mini muffins • Drop-
marshmallows • Zilveren 
chocoladedrops  
• Verpakt in een decora-
tieve geschenkdoos

30.Theetijd
• Waterkoker met 
gradenindicatie  
• 2 Theeglazen • 2 doos-
jes thee • Honing  
• Verpakt in een decora-
tieve geschenkdoos

• Windlicht • Balkaars • Fleeceplaid 125x150 
groen • Snijplank marmer • Domaine de la 
Baume Cabernet Sauvignon, rode wijn, Frankrijk 
• Domaine de la Baume Sauvignon Blanc, witte 
wijn, Frankrijk • Theeselectie (3 smaken)  
• Pindamix • Knoflookworst • Pondje kaas pesto  
• Chips vinegar & sea salt • Olijven • Broodmix in 
bakblik • Toast • Pesto • Chocoladesterren  
• Cupkoekjes kaneel • Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos
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High tea
 24.50 

excl. BTW

29. 30. Theetijd
 59.95 

excl. BTW

31. Snuggle up
 99.95 

excl. BTW

De prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten.



Schuttelaar SELECTIE 2017 
Onze showroom bevindt zich aan de Curieweg 1, 8013 RA Zwolle 
en is op afspraak te bezoeken. T: (038)4215196
kerstgeschenken@schuttelaarbv.nl 
schuttelaarkerstgeschenken.nl       Graag tot ziens!

Wij wensen u
een	fijne,	warme	kerst!een	fijne,	warme	kerst!


