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Beste lezer,

Het kerstgeschenk wordt nog steeds gezien als de ultieme blijk van waardering aan het einde van het jaar. Een mooie 

doos vol met prachtige producten, een bon waarmee je online zelf een keuze kunt maken of een kerstfair waar je samen 

bent met je collega’s en/of familie; dat is hét kerstgeschenk anno 2018. 

Waar je ook als werkgever voor kiest, onze tip is om er een ‘personal touch’ aan te geven. 

Die ‘personal touch’, daar helpen wij u graag mee! Geen standaard voorstel, maar speciaal voor u op maat gemaakt. 

Samen kijken we naar wat het beste past bij uw medewerkers. Wij regelen verder alles voor u.

Geïnteresseerd? Leuk!

Kom gezellig op de koffie dan bespreken we alle mogelijkheden.

We zouden het fijn vinden als u hiervoor een afspraak maakt, zodat we ruim de tijd voor u hebben.

Mail voor een afspraak naar kerstgeschenken@schuttelaarbv.nl of bel naar 038-4215196.

Hopelijk tot snel!

Hartelijke groet,
Avelien Mulder

Elise Schuttelaar

Remco van Looijengoed 

Adres showroom: Curieweg 1,

8013 RA  Zwolle 

schuttelaarkerstgeschenken.nl
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• Basket Brown/White  
• Comte Alexandre Blanc, 
witte wijn, Frankrijk • Comte 
Alexandre Rouge, rode wijn, 
Frankrijk • Appel-Peer sap  
• Fudge • Cakerol • Sneeuw-
sterren • Mallows • Caramel 
sticks • Pinda’s • Chips   
• Grissini sticks • Crème de Brie 
 • Meringuettes • Tomaten-
soep • Borrelworst 
• Koekreep • Pane Rustico 
• Carbonara pastasaus 
   • Tagliatelle

Verpakt in een  
decoratieve  
geschenkdoos

• Dienblad hout met zwart/wit 
keramiek • Salentein Portillo  
Merlot, rode wijn, Argentinië 
• Fuet Iberico • Kaaspuntjes 
• Broodmix in bakblik 
• Olijven • Aïoli • Geroosterde 
mais • Groentechips 
• Kruidenmix bruschetta 
• Zeezout grof • Oliemelange 
basilicum • Toast 
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

2. Karaat
 47.- excl. BTW

1. Méditerranée 
 39.95

excl. BTW

Kerst is  al
tijd weer geniete

n van 

gezelligheid en van elkaar!

GESCHENKEN 2018



Schuttelaar Kerstgeschenken  5. 4. 

• Cabin Size RPET Trolley  
• XMAS decoration • 2 x 
Epicuro Nero D’Avola, rode 
wijn, Italië • Latte macchiato & 
cappuccino • Appelsap  
• Popcorn • Melkchocolade  
• Brownie cup koekjes  
• Salami rozemarijn  
• Chocolade pralinés 
• Groentespread • Chips  
• Kerstmix • Kruidenkaas  
• Pane Rustico • Marble cakes 
• Hartige sticks • Reypenaer 
kaas VSOP • Dipsticks • Toma-
tentapenade • Truffelpesto 
• Groene olijven • Nougat  
• Borrelnoten • Tapasworst 3 
soorten

6. Op reis
 102.95

excl. BTW

5. Tapas
18.75
   excl. BTW

4. Van goud
16.50
   excl. BTW

3. Bag it!
• Opbergzak blauw ø33x37cm  
• 2x Bavaria premium 25cl • Worst-
plankje • Mallows • Soepstengels  
• Erwtensoep • Honingpinda’s zoet/
zout • Stroopwafels • Lay’s Sensa- 
tions paprika • Breekbrood  
• Aardbeienjam • Truffels  

• Popcorn • Party rondjes  
• Kruidenkaas • Snickers  
• Chocomelk • Slingersterren  
• Thee • Marble cakes  
• Zoute pepsels
Verpakt in een decoratieve  
geschenkdoos 

4. Van goud
• Opvouwbaar windlicht ø10x10cm 
• Vinorganic Chardonnay (bio)  
witte wijn, Italië • Thee 
• Stroopkoekje • Mallow 
• Melkchocolade- blok 
Verpakt in een decoratieve  
geschenkdoos

5. Tapas
• Cañada de la Encina Tempranillo 
Syrah, rode wijn, Spanje  
• Wyngaard zwarte peper kaas 
• Dipsticks • Groene olijven  
• Geroosterde mais • Tapenade 
Verpakt in een 2-vakskist

3. Bag it
 40.50

excl. BTW
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stap

1
stap

2
stap

3
Stel zèlf in onze 

200m2 showroom het 
perfecte pakket 

samen.

Wij verpakken het
naar wens...

En bezorgen het 
waar u dat wilt!

8. Fair play
27.75
   
excl. BTW

9. Relax
23.-    

excl. BTW

7. Wind en water
45.75
   
excl. BTW

7. Wind en water
• Windlicht • Kaars • Comte  
Alexandre Rouge, rode wijn,  
Frankrijk • Chips • Appelkruimel-
taart • Kaaskoekjes • Kaaspuntjes  
• Fuet • Pikante mix • Soft Nougat  
• Bonbons 
Verpakt in een decoratieve  
geschenkdoos

8. Fair play
• Drinkfles RVS met bamboe dop 
• Appel & Vlierbessensap • Carrot 
cake • Chips • Chocoladereep wit & 
karamel zeezout • Popcorn 
• Honingpinda’s zoet/zout 
Verpakt in een decoratieve  
geschenkdoos 

9. Relax
• Comte Alexandre Rouge, rode 
wijn, Frankrijk • Dienblad flexibel 
39x28x1cm • Dipsticks met aioli/
curry/hot saus • Honingpinda’s 
zoet/zout • Wyngaard zontomaat 
bieslook kaas
Verpakt in een 3-vakskist

10 Urban jungle
• Fleeceplaid 125x150  
• Fotolijst 15x20cm • Cooling 
stones • Mocktail mojito • Aïoli  
• Honingpinda’s zoet/zout  
• Peperkoek quinoa  
• Appeltaartmix in bakblik  

• Crackers • Melkchocolade 
blok • Chips 
Verpakt in een decoratieve
geschenkdoos

11 Fire it up
• BBQ Ton ø26cmx31cm

• Lange lucifers • Aanmaakkrullen  
• BBQ vork • BBQ spatel • 2 x 
Amstel  • Steak herbs • Baguette 2 
stuks • Wijko satésaus kant & klaar  
• Calvé BBQ chilisaus • Pulled chic-
ken chili • Mega burger broodjes  
• Hamburgers • Lay’s Sensations  

• Brie • Duyvis pepper & garlic  
• BBQ marshmallows • Mos-
terdsoep • Tapenade • Slagroom  
• Karamelcake in cup • Pretzels 
Verpakt in een decoratieve  
geschenkdoos

11. Fire it up!
 67.25

excl. BTW

10. Urban jungle
 44.50

excl. BTW

PAKKET OP MAAT schuttelaarkerstgeschenken.nl/opmaat
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stap

1
stap

2
Laat uw medewerkers zelf 

hun kerstpakket 
shoppen...

op een gezellige 
kerstfair bij ons of een 

externe lokatie...
wij regelen alles voor u!

schuttelaarkerstgeschenken.nl/kerstfair

15. Lights
23.25
   
excl. BTW

16. Cosy
24.95
   
excl. BTW

14. Zilver
• Schaal zilverkleurig Ø39x7cm  
• 2 x theelichthouder • Vinorganic 
Chardonnay (bio), witte wijn, Italië 
• Groene thee met munt (bio)  
• Smeerkaas (bio) • Cake met 
kokos • Pesto • Crackers rosmarino 
• Chips hand cooked • Extra dark 
chocolate 85%
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

15. Lights
• Deco led hanglamp ø14x25,5cm 
• 2 x Grolsch Kornuit • Mars 
• Stroopwafels • Honingpinda’s 
zoet/zout • Grill/beefburgers 
• Pretzel mix • Chips 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

16. Cosy
• Ponte Villoni Edizione Privata, 
rode wijn, Italië • Wijnfles diner-
kaarshouder • Serrano ham • Old 
Amsterdam schuitje • Vijgendip
Verpakt in een 2-vakskist 

14. Zilver
38.50
   
excl. BTW

• Pizza baksteen  
• Pizzasnijder RVS • Pizza 
boekje • Vinorganic 
Chardonnay (bio), witte 
wijn, Italië • Pizzabodem-
mix • Pizza & pasta olie  
• Olijven • Serranoham  
• Pizzasaus • Gedroogde 
geraspte kaas
Verpakt in een 
decoratieve 
geschenkdoos

• Vintage canvas backpack 
green • Drink bottle  
• Stapeltoren hout • Pinda’s  
• Mueslirepen • Salty pretzels 
• Marble cakes • Chips • Twix  
• Hummus • Volkoren crackers 
• Appel-Peer sap • Mallows
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

13. Pizza
 31.50

excl. BTW

12. On track
 39.25

excl. BTW

KERSTFAIR



Non food TOPPERS
HET PERFECTE PAKKET VOOR UW MEDEWERKERS!
Het perfecte pakket voor uw medewerkers, dat is voor 
ieder bedrijf anders. Wilt u één mooi geschenk aan uw 
medewerkers geven of een leuke gadget? Hieronder 
vindt u een voorbeeld selectie van onze mogelijkheden. 
Onderstaande producten kunnen uiteraard ook verwerkt 
worden in een pakket met mooie food producten. 
Wij denken graag met u mee!

Bluetooth koptelefoon: Koppel deze koptelefoon aan je smart-
phone, tablet of laptop en luister draadloos naar je favoriete 
muziek! €53.70 excl. BTW*

Rituals: Altijd een goed cadeau, een Rituals verwenpakket. 
Leverbaar in diverse geuren en formaten. 
Vanaf €16.15 excl. BTW*

JBL GO speaker: Compacte speaker met groots geluid. 
€24.75 excl. BTW*

Leren schort: Soepel leren 
schort, ideaal om te gebruiken 
tijdens het koken of bbq-en. 
Leverbaar in diverse kleuren en 
formaten.  €53.55 excl. BTW*

2 Sounds good! 8 Walter wallet

6 Verwen party1 Volume up! 7 Chefkok

Cadeaubon: Diverse soorten en bedragen mogelijk. 

*Prijzen zijn richtprijzen, neem voor een op maat offerte contact met ons op.  

11 Zelf kiezen...

Smartphone Projector:  Leg de kerstkransjes maar klaar en kijk 
samen met familie of vrienden de leukste films of foto’s.  
€17.25 excl. BTW*

4 Thuisbioscoop

3 Say Cheese 9 Wireless wood

Polaroid camera: Met één druk op de knop maak je een foto 
op polaroidformaat. Ideaal om mee te nemen naar een feestje 
of festival. €61.95 excl. BTW*

Walter Wallet pasjeshouder: Deze hippe en duurzame pasjes-
houder heeft ruimte voor maar liefst 7 pasjes en briefgeld. Walter 
Wallet werkt met een trapsysteem, waardoor je pasjes in één 
handbeweging tevoorschijn komen. €32,25 excl. btw*

Houten wekker charger: Met deze bijzondere houten wekker 
laad je al je daarvoor geschikte apparaten draadloos op. Geen 
gedoe dus meer met je kabels. €40.50 excl. BTW*

10 Looking sharp

Messenblok acaciahout: 
Messenset op een magnetisch 
blok acaciahout. Broodmes, 
koksmes, vleesmes, universeel 
mes en schilmes met heft van 
olijfhout. €81.55 excl. BTW*

 10. 

5 TopFit. . .

Fitbit: De tracker houdt je de gehele dag op de hoogte van je 
activiteiten. Dagelijkse worden deze gemeten en de Fitbit app 
helpt je de inzichten te analyseren. €115.- excl. BTW*
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20. Fajita
34.95 

   excl. BTW

19. Chocolovers
33.25 

   excl. BTW

19. Chocolovers
• Letterbord • Slinger met kerst-
lampjes • Chocomelk • Slagroom 
• Tyrrells chips • Brownies • Tony’s 
Chocolonely • Pannenkoekenmix 
• Dessertsaus karamel 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

20 Fajita
• Wokpan ø28cm • 2 x Corona
• Fajita kit • Cheddar dipkaas  
• Tortilla chips • Pulled chicken 
chili • Mexicaanse bonen 
• Guacamoledip
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

21.. In the basket
• Draadmand • Schulp bio  
hollandse peren • Peperkoek qui-
noa • Chips • Dropmix • Muesli (bio) 
• Nougat • Dark Chocolate 57%  
• Honingpinda’s zoet/zout  
• Maiswafels • Jam abrikozen  

• Roomkaas • Pompoensoep (bio) 
• Maccheroni pasta • Pastasaus
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

21. In the basket
 41.- excl. BTW

• Ovenschaal 24x18cm 
• Laguiole 6 steakmessen in 
blok • Cañada de la Encina 
Tempranillo Syrah, rode wijn, 
Spanje • Kruidenspray knof-
look • Gedroogde geraspte 
kaas • Broodmix in bakblik 
• Pomodori • Porcini pad-
destoelen • Pesto basilicum 
• All i oli • Focaccia crackers 
• Mosterdsoep • Kaaszoutjes 
in ovenblik • Appeltaartmix in 
bakblik 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

• Kaarshouder ster met 
waxinelichtje • Sparkling 
druivensap • Thee • Koekreep 
• Borrelworst • Mallows  
• Tomatensoep • Soep- 
stengels • Chips • Kerst- 
kransjes • Dropreep • Smeer-
kaas • Hazelnootchocolade 
• Krokant toast • Pinda’s  
• Popcorn • Mini brezel  
• Cake met kokos • Kitkat 
Verpakt in een  
decoratieve geschenkdoos

18. Topchef
 56.50

excl. BTW

17. Wonderful time
 30.25

excl. BTW
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stap

1
stap

2
stap

3
Uw medewerkers kiezen 
online hun kerstgeschenk 

uit, eventueel vooraf door u 
samengesteld.

Wij verpakken het
naar wens...

En bezorgen het 
waar u dat wilt!

23. Filmpje
18.-   
excl. BTW

24. Enjoy
27.-    

excl. BTW

22. Sporty
48.50
   
excl. BTW

22. Sporty
• Weekend/sporttas • Janzen Sho-
wer Foam • Janzen Body Cream 
• Handdoek 50x100 • IJsthee perzik 
puur • Pinda’s • Mueslirepen
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

23. Filmpje
• Metalen theelichthouder 
18,5x9x9cm met waxinelichtjes 
• Thee • Rudolph’s Chocoladereep 
• Dropmallows • Chocomelk 
• Popcorn • Chips • Kerstkransjes 
• Kaas broodsticks 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos 

24. Enjoy
• Sierra Noble Sauvignon, witte 
wijn, Chili • Sierra Noble Cabernet 
Sauvignon, rode wijn, Chili 
• Reypenaer VSOP • Tapenade 
groen • Gevulde olijven • Tapenade 
tomaat • Notenmix  • Dipsticks
Verpakt in een 3-vakskist

HIGH WINE
• Dienblad • La Fête Rouge (bio), 
rode wijn, Frankrijk • Chips 
• Dipsticks • Olijven • Tapenade 
oude kaas • Knoflook aïolli 
• Borrelworst • Focaccia crackers 
• Crème de Brie • Erwtensoep 

bitterbal • Snackballetjes saté
Verpakt in een 

decoratieve 
geschenk-

doos 

• Retro Coolerbox • Plaid 
visgraat 130x160cm • Hugo 
Landlust (bio) • Fruitwater 
appel-munt • Volkoren  
crackers • Carrot cake  
• Groentespread • Choco- 
ladereep melk & stroopwafel  
• Pindanootjes • Kaaskoekjes 
• Chips 

26. High wine
 35.25

excl. BTW

High beer
 36.50

excl. BTW

25. Keep it cool
 79.25

excl. BTW

HIGH BEER
Idem, maar i.p.v. de rode wijn
• Bierbrood mix in bakblik • Pils 
(bio) voor in bierbrood • 2 x  
Hertog Jan Grand Prestige 

UW EIGEN WEBSITE schuttelaarkerstgeschenken.nl/keuzeconcept
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KEUZE van onze vinoloog!

BESTE WIJNLIEFHEBBER

Van dagelijkse wijnen tot de allerbeste 
en meest exclusieve ter wereld, bij ons 
kunt u voor beide uitstekend terecht. 
Ons assortiment is oneindig groot en 
als vinoloog help ik u bij het maken van 
een keuze, als relatiegeschenk, pakket 
voor uw medewerkers of voor uw  
eigen kerstdiner. Ik help u graag de 
juiste wijn te vinden!
Remco van Looijengoed, vinoloog

4

1 Kaiken Malbec 
Reserva

3 Cava Eximius Brut
 organic

2 Vinorganic Merlot (bio) 1 Graham’s Port 2 op z’n Zwolsch

Salentein Barrel Selection 
Cabernet Sauvignon 3 Chateau & Choc 4 Salentein

5 Bellingham 
Pear Tree White 5 Picasso

Rijke, volle 
maar soepele rode 

wijn met houtrijping. 
Heerlijk bij gerechten met 
rood vlees, wildschotels en 

bij kaasplateaus
€ 8.25 excl. BTW

Stevige 
karaktervolle rode wijn 

met rood cassis fruit 
en wat laurier.

€12.35 excl. BTW

Biologische 
Siciliaanse wijn van 

de wereldberoemde 
Merlotdruif. Rond en 
soepel, fruitig in de 

afdronk. 
€ 5.75 excl. BTW

Verfijnde 
bubbel uit Spanje 

met zacht fruit en frisse 
afdronk. Heerlijk als  

aperitief, bij amuses en bij 
elk feestelijk moment!.

€7.40 excl. BTW

Een fijne 
exotische witte wijn. 

Zacht, rond en vol fruitig, 
heerlijk om zo te drinken 

als aperitief. 
€ 5.75 excl. BTW

Mendoza, Argentinië

Spanje 

Zuid-Afrika

Sicilië, Italië 

Mendoza, Argentinië

Argentinië

Van één van de 
beste wijnmakers ter 
wereld!

Perfecte combi 
met schaal- en 
schelpdieren

Mijn favoriet Bubbels
Prinz Salm Riesling Grünschiefer (bio), 

Nahe, Duitsland: Prachtige wijn waarvan 
de druifranken op unieke groene leisteen 
groeien. De wijn is hierdoor mineraal en 

complex. Prinz Salm is dit jaar verkozen tot 
de top 100 beste wijnmakers ter wereld, 

een prestatie van formaat!
€ 14.- excl. BTW

Prosecco Bottega Gold 
€18.95 excl. BTW 

Pol Roger Brut Reserve 
Champagne 

€36.75 excl. BTW

Moët & Chandon 
Vintage Champagne 

€53.30 excl. BTW

Terroir la Baume 
Saint Paul Cremant 

de Limoux 
€9.05 excl. BTW

Met tonen
 van groene appel, 
citrus en abrikoos

WIJNgeschenken

Graham’s Fine Ruby Port €10.70 excl. BTW
Graham’s 10 Years Old Tawny Port €20.65 excl. BTW
Graham’s selection gift pack 5 flesjes €34.50 excl. BTW

Chateau Anthonic Cru 
Bourgeois en geschenkdoos 
Chocoladebullets 5 stuks 
€25.65 excl. BTW

Zwolsche Port Ruby of Tawny, Laguiole kaasmessenset 3 stuks 
wood, Zwolsche punt oude kaas €32.65 excl. BTW

Houten 4-vaks Salentein kist met vier flessen van Bodegas 
Salentein Barrel Selection, Argentinië €61.55 excl. BTW

Salentein Sparkling Brut, Argentinië € 12.35 excl. BTW

Rheinhessen, Duitsland  

Prinz Salm La Principessa 
Rosé Brut (bio),
Picasso chocolade 10 stuks
€ 33.45 excl. BTW

Frankrijk 
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• Bamboo saladekom + sala-
debestek • Eximius Cava Brut 
(bio), Spanje • 4 x Melamine 
bord ø23cm toekan/leaf 
• Slagroom • Chocoladecake 
• Hummus gegrilde paprika 
• Jamon Serrano • Crème de 
Brie • Cheese sticks • Olijven
• Salade set dressing en 
croutons • kruidenspray 
basilicum • Ciabatta 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

• Draadmand met dienblad 
• Opbergzak • Happy Frog 
Tempranillo Syrah (bio), rode 
wijn, Spanje • Jus d’orange 
• Chocomel • Chips • Pannen-
koekenmix • Schenkstroop 
• Autodrop dropdonders 
• Bussink ontbijtkoek 
• Tapas worstplankje • Mini 
magdelena • Borrelkaas dip 
• Dipsticks • Snackballetjes 
saté • Mini panini broodjes 
• Pulled chicken chili • Pinda’s 
• Chocoladereep wit & kara-
mel zeezout • Brownie cup 
koekjes • Pastasaus • Taglia-
telle • Oude Kaas 
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

28. Toekan
 53.75

excl. BTW

27. Happy
 62.- excl. BTW

29. quality time
• Serveerplateau teak 35cm  
• Laguiole kaasmessenset 3 stuks 
wood• 3 x Schaaltje • Errázuriz 
Estate Merlot Curico Valley, rode 
wijn, Chili • Errázuriz Estate Series 

Sauvignon Blanc Aconcagua Valley, 
witte wijn, Chili • Kaasbiscuits  
• Salami • Uienconfituur • Vijgen-
brood • Scrocchi mix • Peppas  
• Bruschetta • Kerstmix • Wyngaard 
Chèvre rozemarijn • Groene pesto  

• Mosterd en dilledip • Old 
Amsterdam • Broodmix in bakblik  
• Groene olijven
Verpakt in een decoratieve 
geschenkdoos

29. quality time
 74.75

excl. BTW

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



 20. 

Wij wensen u
een fijne, warme kerst!

Schuttelaar SELECTIE 2018 

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!


