
Selectie 2016



  
!

Wilt u uw medewerkers en relaties verrassen met een eindejaars-, relatie- of wijngeschenk?  
Bij Schuttelaar Wijnen en Geschenken, specialist op dit gebied, bent u aan het juiste adres! 
U kunt kiezen voor een door ons samengesteld pakket, zelf een pakket samenstellen, een website  
of webshop, een gezellige kerstfair met onbeperkte mogelijkheden of zelfs een exclusieve  
koopavond voor uw medewerkers, bij ons zijn de mogelijkheden onbeperkt! Deze brochure  
biedt vast een klein voorproefje van wat wij zoal te bieden hebben. Voor het complete assortiment 
verwijzen wij u graag naar onze site: schuttelaarkerstgeschenken.nl.

Kwaliteit, flexibiliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel! Wij nodigen u hierbij graag uit 
voor een bezoek aan onze showroom. Hier kunt u alle geschenken op uw gemak bekijken. 
Onze specialisten staan voor u klaar voor het geven van een passend advies en om samen met u 
een keuze op maat te maken. Voor advies, een persoonlijk gesprek of een bestelling kunt u  
vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. 
Bovendien staat er voor elke showroombezoeker die een bestelling plaatst een passend geschenkje 
klaar als dank! Graag tot ziens!

Remco van Looijengoed 
Petra van Dam

Adres showroom: Curieweg 1, 8013 RA , Zwolle 
De showroom is op afspraak te bezoeken
Telefoon: 038-4215196
schuttelaarkerstgeschenken.nl
r.vanlooijengoed@schuttelaarbv.nl 
p.vandam@schuttelaarbv.nl
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‘Family 
 time’

155,95 excl. BTW

Inhoud:
· Houten windlicht
· Schaal Portazul 
· Plaid
· Appelsap 
· Salentein Barrel Reserve merlot, 
 rode wijn, Argentinië

· Salentein Barrel Reserve chardonnay, 
 witte wijn, Argentinië
· Kerststol met amandelspijs 
· Vijgenbrood
· Uienconfituur
· Bruschetta topping
· Kalamata olijven

· Italiaanse toast
· Zonnebloemolie
· Kaas met rozemarijn
· Peperkaas 
· Reypenaer 
· Salami rozemarijn
· Iberico ham gesneden 

· Cranberry-noten mix
· Pinchos miniquiche 
· Pinchos quichevulling 
· Risotto met eekhoorntjesbrood
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos



Inhoud:
· Schaaltje 9 cm
· Schaaltje 10 cm
· Schaaltje 12 cm 
· Houten serveerplateau
· Domaine de la Baume,
 Syrah Pays Doc 
 rode wijn, Frankrijk
· Vijgenbrood sesam 
· Fuet met paprika
· Dipstokjes
· Tapenade
· Kaas 
· Peppadews
· Aardappelchips 
· Italiaanse nootjes
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

We hebben 
keus uit talloze 
sfeervolle kerst-
pakketten; groot 
en klein, wijn 
en bier, koffie en 
thee en biologisch.
Voor elk wat wils!

Inhoud:
· 2 Mokken
· Thee 
· Chocolade 
· Amaretto amandelkoekjes
Verpakt in paperbag

Giftbox ‘Barbera’
Marchesi di Barolo
Barbera d’ Alba Peiragal 
rode wijn, Italië   

49,55 excl. BTW

‘Tapas’
58,95 excl. BTW

‘Tea 
 for 
  two’
15,50 excl. BTW



Inhoud:
· Springvorm 
· Appeltaartmix
· Vlaaifruit appel
· Slagroom
In decoratief geschenktasje

Inhoud:
· Mokkenboom met 4 mokken 
· Klok 
· Cappuccino
· Thee 

· Kerstkransen 
· Chocoladeballetjes
· Chocoladecake
In decoratief 
geschenktasje

‘Home 
       baked’

12,50 excl. BTW

‘Coffee
time’

31,50 
excl. BTW

‘ZigZag’

39,95 excl. BTW

Inhoud:
· Boodschappentas
· Invitation Tempranillo
 biologische rode wijn,
 Spanje
· Kerstboompje 
 ontbijtcracker 
· Zwarte bessenjam 
· Thee
· Tomatensoep met
 gehaktballetjes
· Soepstengels 
· Ragout
· Oublies 

· Spaghetti
· Pasteibakjes
· Bolognese saus
· Borrel Cervelaat
· Coca Cola Zero 
· Kerstkransen
· Chips sea salt
· Marshmallows
· Zoete dropreep
· Pepermunt 
· Slagroom
Verpakt in een  
decoratieve geschenk-
doos



Inhoud:
· Tafeltje 
· Servetten 
· Invitation Tempranillo
 biologische rode wijn,
 Spanje
· Appelsap 
· Thee Fair Trade 
· Tartelettes 
· Taartfruit kersen 
· Banketbakkersroom  
· Roomboter 
 amandelkoekjes 
· Slagroom 
· Tomatensoep 
· Soepstengels 
· Dipstokjes
· Pesto basilicum
· Roompaté 
· Pane rustico 
· Pasteibakjes
· Ragout 
· Fijne cervelaat 
· Marshmallows 
· Cacaotruffels 
· Pepermunt 
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

Inhoud:
· Koeltas tevens kruk
· Theedoek
· Kruidkoek 
· Bolletje Beschuit
· Hagelslag Puur
· Hagelslag Melk 
· Boerenkaas
· Rotterdammertjes worst
· Pannenkoekenmix
· Schenkstroop
· Erwtensoep met 
 rookworst
· Volkoren roggebrood 
· Stroopwafel
· Speculaasjes
· Kaasbolletjes
· Chocoladetulpjes
· Mintnopjes 
· Wilhelmina pepermunt 
Verpakt in een  
koeltas

‘Good 
 as 
gold’

54,95 excl. BTW

‘Hollands 

glorie’
45,75 excl. BTW

Een kerstfair  
voor uw personeel! 
Laat alles aan ons 
over en bezorg uw 
medewerkers een  
onvergetelijke 
dag/avond in 
kerstsferen.  
Gezelligheid 
staat voorop!



Salentein 
Barrel Selection 
Merlot, rode wijn, Argentinië
12,36 excl. BTW

Salentein 
Magnum
Salentein Barrel Selection  
magnum (1,5 liter) in luxe
giftbox, Argentinië.
25,99 excl. BTW

Salentein 
Numina 
Wijnkist
Salentein Numina  
White witte wijn en Salentein  
Numina Red rode wijn, 
Argentinië.
46,65 excl. BTW

Salentein 
Sparkling Brut Cuvée
Exceptionelle.
15,29 excl. BTW

‘Enjoy’
Kaars, Kaarsendover, Spätburgunder 
Mohr Gutting biologische wijn, Duits-
land en chocolade.
Verpakt in een luxe geschenktasje
20,90 excl. BTW

‘La Fête’
La Fête Rouge, Franse biologische  rode 
wijn en chocoladebullets 10 stuks.  
Verpakt in een luxe geschenktasje
17,20 excl. BTW

‘Invitation’
Invitation Tempranillo 
Spaanse biologische rode wijn en 
chocoladebullets 5 stuks. 
Verpakt in een luxe geschenktasje
14,10 excl. BTW

‘Set 3x Invitation’
Een selectie van 3 biologische Spaanse top- 
wijnen die het goed doen bij elk (kerst-)diner! 
Met: Invitation Tempranillo rode wijn, 
Invitation Sauvignon blanc witte wijn en
Invitation Bobal rosé in houten 3 vaks-kist.
21,10 excl. BTW

‘Hollands 

glorie’
45,75 excl. BTW

‘Tator’
Poggio Le Volpi Tator 
Primitivo 2011, (1,5 liter), Italië 
27,23 excl. BTW



‘Get in
     shape!’

al vanaf  9,- excl. BTW
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                Voor elk wat wils! Laat uw  
medewerkers zelf hun geschenk 
uitzoeken. Bijvoorbeeld:

1 Fitness elastiek 9.-
2 Powerband-set, 3 stuks 13.50
 3 Kettlebell 2,5 kg 6.75
4 Kettlebell 4,0 kg 9.-

 5 bobble lichtblauw 11.99
 6 Bestron smoothie 4 all 37.15
 7 Yogamat 9.-
 8 Gymball 9.-
 9 Vifit tech horloge met slaapregistratie, verbrande
  calorieën, stappenteller, wekkerfunctie,   
  berichten/gesprekken weergave  50.95
 10 Handdoek 4.15 
 

11 Hammam handdoek 12.15 
   12 Sporttas 11.50
  OOK VOOR NA HET SPORTEN:
  Rituals geschenkpakketten: verwen jezelf of een ander
  met de heerlijke geuren van Rituals al vanaf 17.50

Informeer naar de mogelijkheden.
Wij helpen u graag!                
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Alle prijzen zijn exclusief BTW.



‘Fair 
Share’
39,95 excl. BTW

‘Por 
  favor’

42,10 excl. BTW

Inhoud:
· Bamboe saladecouvert 
· Bamboe serveerschaal 
· Fair Trade kookboek 
· Landlust Hugo biologische
 mousserende wijn
· Appelsap 
· Tea brewer
· Munt voor muntthee

· Saladekit 
· Groene olijven 
· Aardappelchips 
· Stroopwafels 
· Tony’s Chocolonely 
· Chokay milk peanut rocks
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

Inhoud:
· Krukje 
· Corona bier
· Latte macchiato & 
 cappuccino
· Amaretto amandelkoekjes
· Ovenbrood 
· Brooddip-olie
· Toast

· Mix voor flatbread
· Bruschetta-topping 
· Pesto basilicum
· Salsa dip
· Borrelworst
· Munt voor Mojito
· Gekruide pinda’s
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos



Een kerstpakket is maatwerk!

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
Bij ons kunt u kiezen voor een kant en klaar kerst- of relatiepakket of een volledig 
naar úw wensen samengesteld kerstgeschenk. Ook voor thema’s als duurzaam, 
fairtrade of ecologisch-biologisch kunt u uitstekend bij ons terecht.

200 m2 showroom!
Ons assortiment is ook te bekijken in onze sfeervolle showroom. Wij helpen u 
graag bij het vinden van een passend kerstgeschenk voor uw medewerkers en 
relaties.

Levering aan huis!
Naast franco op bedrijfsadres kunnen wij tevens ieder pakket op een huisadres 
afleveren, ongeacht het aantal. Op uw verzoek kunnen we er een kaart of artikel 
van uw bedrijf bij leveren, geheel vormgegeven naar uw wensen door onze 
eigen vormgevers! Sinds 1875 verzorgen wij voor grote bedrijven en MKB de

relatie- en kerstgeschenken en staat bij al onze producten en diensten uw wens 
centraal. Al meer dan 140 jaar garanderen wij kwaliteit, flexibiliteit en uitsteken-
de service.

schuttelaarkerstgeschenken.nl 
Op onze site kunt u alle relatie- en 
kerstgeschenken uit de brochure  
makkelijk en snel bestellen.  
Tevens tonen wij u daar ons com-
plete en ruime assortiment. Heeft u 
een ander idee of staat uw keuze er 
niet tussen, neem dan contact met 
ons op, want alles is mogelijk!

IN UW EIGEN (HUIS)STIJL
Op uwgeschenkensite.nl kan gemakkelijk en snel besteld worden. Vanaf 250 medewerkers is 
het zelfs mogelijk een website in uw eigen huisstijl te laten maken! Hier worden de door u zelf  
samengestelde geschenken aangeboden en kunnen uw medewerkers een keuze maken.  
Zo werkt het: iedere werknemer krijgt een unieke toegangscode voor de website. Hiermee 
kan hij of zij inloggen en na uw eigen gepersonaliseerde welkomstwoord kan het uitzoe-
ken beginnen! De gebruiksvriendelijke website is ingedeeld in een aantal rubrieken zoals  
bijvoorbeeld ‘kerstpakketten’, ‘wijn & cadeau’ of ‘het goede doel’.  Het zoeken naar een passend 
geschenk wordt hiermee een stuk eenvoudiger.  Alle mogelijke keuzes binnen een rubriek  
worden bij een doorklik met de nodige informatie weergegeven. Als de keuze is gemaakt die-
nen alleen nog de persoonsgegevens en het afleveradres ingevuld te worden en met één  
simpele druk op de bestelknop is de bestelling afgerond.

LAAT UW MEDEWERKERS ZELF KIEZEN!
Tevens bieden wij een eigen gepersonaliseerde webshop. Het verschil met de geschenkensite is 
dat uw medewerkers hier een eigen pakket kunnen samenstellen uit de verschillende producten 
die u wilt aanbieden in de shop. Door middel van een puntensysteem kunnen er cadeaus naar 
eigen smaak aan het winkelwagentje worden toegevoegd. Tevredenheid staat voorop! Zo werkt 
het: u bepaalt het budget waarvoor uw medewerkers kunnen shoppen en samen met u zoeken 
wij daar een breed assortiment aan producten bij. Door middel van een puntensysteem worden de 
producten ‘geprijsd’. Zo kan men kiezen voor een geschenk of verschillende combinaties maken tot 
het shoptegoed is bereikt (bijv. 100 punten). Zo is er voor elk wat wils! Ook bij deze mogelijkheid 
geldt: Vanaf 250 medewerkers is het mogelijk een webshop in uw eigen huisstijl te laten maken. 
Voor een voorbeeld kunt u kijken op 
www.uwgeschenkensite.nl/demomunt

Pakket op maat Kerstfair

VERRAS UW MEDEWERKERS MET EEN KERSTGESCHENK

Heeft u onze nieuwsbrief en/

of brochure al ontvangen? 

Nog meer inspiratie 

voor kerstgeschenken!

Gelijk aanvragen 

Selectie 2016

BROCHURE AANVRAGEN/
NIEUWSBRIEF



UW EIGEN SFEERVOLLE KERSTFAIR! 
Een gezellige kerstmarkt op een door u gekozen locatie of in onze sfeervolle 
showroom aan de Curieweg 1 te Zwolle. Wij richten stands in naar uw keuze! 
Wat dacht u bijvoorbeeld van home-deco, wijnen, delicatessen, tapas, geuren, 
cosmetica, boeken en tijdschriften, thee en koffie. U bepaalt het budget dat  
verstrekt wordt in de vorm van munten, waarmee uw medewerkers een  
persoonlijk kerstgeschenk kunnen uitzoeken. Deze avond of dag kan  
bijvoorbeeld worden voorzien van een open bar met borrelhapjes, een 
uitgebreid lunchbuffet, een heerlijk winters stampotbuffet of zelfs een echte 
wijnproeverij, aan u de keus! 
Schuttelaar Wijnen heeft sinds 1875 een breed assortiment aan heerlijke wijnen. 
Door onze specialiteiten samen te voegen bieden wij nu een uniek concept; een

kerstfair in combinatie met een gezellige en leerzame wijnproeverij,  
volledig verzorgd door onze  eigen vinologen! Wij zetten een ruime collectie 
kwaliteitswijnen voor uw medewerkers op tafel. Het wijnproeven in een  
ongedwongen en ontspannen sfeer staat hierbij centraal. Ook kunnen wij 
bijpassende hapjes serveren in buffetvorm. De mogelijkheden zijn eindeloos en 
volledig naar uw wensen in te vullen.

Cadeaubon
Tot de mogelijkheden behoort ook een cadeaubon die bij ons in de winkel 
ingewisseld kan worden. Het is zelfs mogelijk om een speciale koopavond voor 
uw medewerkers te regelen.

Kerstfair op lokatie

Pakket op maat Kerstfair

VERRAS UW MEDEWERKERS MET EEN KERSTGESCHENK

Heeft u onze nieuwsbrief en/

of brochure al ontvangen? 

Nog meer inspiratie 

voor kerstgeschenken!

Gelijk aanvragen 

Selectie 2016

BROCHURE AANVRAGEN/
NIEUWSBRIEF



Inhoud:
· Vouwkrat op wielen 
· Rolbandmaat 
· Alfa bier 2x
· Ontbijtkoek
· Tomatensoep 
· Ovenbrood 
· Brussels paté 
· Ardennerpaté 
· Chorizo worst
· Borrel Knaks
· Cruncheese 
· Tortilla Chips 
· Stroopwafels
· Chocolade wafeltjes
· Chocomel
· Autodrop 
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

Inhoud:
· Spies op plank
· 3 Schaaltjes
· Invitation Tempranillo 
 biologische rode wijn,
 Spanje
· Pruimendip
· Mosterddip
· Knoflookdip
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

‘Relaxed’
49,95 excl. BTW

‘Viva 
España!’

44,60 excl. BTW



Voor elk wat wils! Laat uw  
medewerkers zelf hun geschenk 
uitzoeken. Bijvoorbeeld:

 1 Koffer 35.-
 2 Sporttas 17.95
 3 3-vaks kussen 12.10

 4 Gourmetset 2 personen 17.75
 5 Panini grill 33.95
 6 Erro schoevendraaierset 20.70
 7 ABS treklamp  4.80
 8 Thermosfles 8.10
  9 Selfiestick 6.15
10 Lantaarn 11.32

11 Retro Bag 17.40
 12 Powerbank  8.-
13 Pizza fun 5 personen 37.90

Informeer naar de mogelijkheden.
Wij helpen u graag!
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‘Man’s 
 World’

al vanaf 4,80 excl. BTW
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Alle prijzen zijn exclusief BTW.



Inhoud:
· Vuurhaard
· Winterwarm alcoholvrije
 rode wijn
· Hertog Jan bier
· Marshmallows
· Chocolademelk
· Slagroom  

· Erwtensoep
· Ciabatta
· Pesto 
· Kruidenkaas 
· Roompaté 
· Pinda’s 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

Inhoud:
· Braadslede 
· Kookboek ‘Oven & Stoven’ 
· Vleesthermometer
· Invitation 
 Tempranillo, biologische rode wijn, 
 Spanje
· Armoniche Pasta 

· Tomatensaus 
· Lasagne
· Focaccia brood
· Tapenade olive
· Tapenade pomodori 
· Ovenbrie 
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

‘Graham’s Selection 5 pack’

28,88 excl. BTW

‘Graham’s The Tawny’

 14,83 excl. BTW

‘Méditerranée’
45,90 excl. BTW

‘Winter 
 warm’

71,95 excl. BTW



Inhoud:
· Paperbag 
· Windlichtje
· Decoratieve boomhanger 
· Thee 

· Chocomelk 
· Chocoladeklokjes
· Cake
· Slagroom 
· Candycanes 

Zwolle geschenk 
middel
Met o.a. een fles rode Zwolle 
wijn, Zwolse mosterd, Zwolse 
balletjes,mosterd/dille saus 
en bier.
 26,98 excl. BTW

De Peperbus
Fles rode Zwolle wijn
verpakt in de Zwolse 
Peperbus.
9,05 excl. BTW
 

Zwolle geschenk 
klein
Dit Zwolle geschenk bevat een 
fles rode Zwolle wijn, Zwolse 
mosterd, Zwolse balletjes en 
mosterd/dille saus. 
15,06 excl. BTW

‘Jingled’

17,50 excl. BTW

‘Op z’n Zwolsch’
al vanaf 9,05 
excl. BTW

‘Cava Encina’

10,70 
excl. BTW

‘Conti d’Arco  
Prosecco, Italië’

9,85 
excl. BTW

‘Taittinger 
Champagne

36,95 
excl. BTW

Be Hugo

8,22 
excl. BTW

‘Moët & Chandon 
champagne’

53,25 
excl. BTW



Inhoud:
· Zilverkleurig dienblad
· 2 Dubbelwandige
 theeglazen
· Theelichthouder 3x
· Thee 
· Brownies
· Chocoladeballetjes
· Fudge 
Verpakt in geschenkfolie

Inhoud:
· Rieten tas
· Terra Barbara Vino tinto, 
 biologische rode wijn, 
 Spanje
· Tagliatelle
· Pastasaus 
· Baguette 
· Fuet 
· Roomcamembert
· Nootjes 
· Aardappelchips 
· Chocoladeballetjes
· Thee 
Verpakt in 
geschenkfolie

‘Qualitea’
26,50 excl. BTW

‘Bella 
 Italia’
47,20 excl. BTW



Inhoud:
· Wijnfleskaars 
· Wijn Aerator 
· Errázuriz rode wijn, 
 merlot, cabernet,Chili
· Pesto Rosso
· Oude Kaas
· Dipstokjes 
Verpakt in een  
decoratieve 
geschenkdoos

Inhoud:
· Oven-kaasbox
· Spätburgunder
 Mohr-Gutting, 
 biologische rode wijn,
 Duitsland
· Ovenbrie 
· Sallandse worst 
· Dipstokjes 
· Pesto Rosso
Verpakt in een  
decoratief geschenktasje

‘Taste of Italy’
52,50 excl. BTW

‘Fine wine’
26,50 excl. BTW

‘Say cheese’
38,65 excl. BTW

‘Twogether’
23,95 excl. BTW

Inhoud:
· Pastamachine RVS
· Cosi biologische rode wijn, Italië
· Blikje olijfolie 
· Italiaanse salademix
· Spaghetti
· Pastasaus

· Strooikaas
· Dipstokjes
· Tomatentapenade
· Olijventapenade
· Groene olijven
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

Inhoud:
· Kaasfondueset 
· Terra Barbara Airen 
 biologische witte wijn, Spanje
· Kaasfondue 
· Saladekit 
· Soepstengel 

· Serranoham
· Corn bites sweet chili 
· Tapenade 
· Zwarte olijven
· Breekbrood
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos



Inhoud:
· Fruit-/broodmand 
· Invitation Tempranillo 
 biologische rode wijn,
 Spanje
· Chocolade pralines 
· Kaneelkoekjes
· Toast tomaat & chili
· Bruschetta topping
· Green pepper paté

· Ardennes paté
· Beschuit
· Vruchtenjam
· Marshmallows
· Pinda’s 
· Chips 
· Cakerol
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

Inhoud:
· Eiken plank
· Kookboek ‘Pinchos’
· Prikkers
· Invitation Tempranillo 
 biologische rode wijn, 
 Spanje
· Gazpacho
· Mediterraanse toast
· Toast met knoflook
· Grissini broodstengels
· Kaaspuntjes 
· Peper kaas
· Serrano ham 
· Gedroogde worstjes 
· Dipstokjes
· Groene olijven
· Pesto pomodori
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

‘Don’t be 
square’

32,50 excl. BTW

‘Pincho 
& Pesto’

47,50 excl. BTW

Wat dacht u 
van uw eigen 
geschenkensite 
of Kerstwebshop, 
evt. in uw eigen 
huisstijl? Laat uw 
medewerkers zelf 
een pakket kiezen 
of samenstellen! 
Informeer naar 
de vele mogelijk-
heden...



Voor elk wat wils! Laat uw  
medewerkers zelf hun geschenk 
uitzoeken. Bijvoorbeeld:

1 Houten kerstboom 5.30
2 Kleurstiften 9.99
3 Kleurboek 10.99
4 Maak je eigen verjaardagskaarsjes 6.95

  5 Maak je eigen lippenbalsem 24.95
  6 Maak je eigen theelichtjes 19.95
  7 Theelichtjes 3.50
  8 Led kaars  3.50
  9 Kandelaar  34.10
10 Rendier 3.55
11 Armbandje  8.40
12 Sjaal  8.75

13 Fleece plaid  18.90
14 Recycled bag 34.10
15 Life bag 18.-

Informeer naar de mogelijkheden.
Wij helpen u graag!
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‘At
   home’

al vanaf  3.50 excl. BTW

              

        

                

                

                

                

                

                

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten.
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Onze showroom bevindt zich aan de  
Curieweg 1, 8013 RA Zwolle en is op  
afspraak te bezoeken. T: (038)4215196
schuttelaarkerstgeschenken.nl
r.vanlooijengoed@schuttelaarbv.nl 
p.vandam@schuttelaarbv.nl
Graag tot ziens!


