
KerstpakkettenKerstpakkettenNaam:  ________________________________________________________________________________________________

Adres:  ________________________________________________________________________________________________

Postcode / Plaats:  ________________________________________________________________________________________________

Telefoon:  ________________________________________________________________________________________________

E-mail:  ________________________________________________________________________________________________

Datum bezorgen / afhalen:  ___________________________________________________________________________________

 Afhalen     Bezorgen (alleen omgeving Nijmegen*)
(€ 3,95 bezorgkosten bij bestellingen onder € 29,95)

Betaling in de winkel of via een betaalverzoek, voor bedrijven ook mogelijk op factuur.

Kom langs in onze winkels:
Moenen Delicatessen: Moenenstraat 7, Nijmegen
Tel: 024 663 08 89 • info@moenendelicatessen.nl

Coff eeted: Moenenstraat 20, Nijmegen
Tel: 024 206 55 97 • info@coff eeted.nl

Of mail uw bestelformulier naar
inkoop@coff eeted.nl

Of via WhatsApp naar: 06 54 37 86 86

Budget:

 € 10,- tot € 20,-
 € 20,- tot € 30,- 
 € 30,- tot € 40,-
 € 40,- tot € 50,-
 € 50,- tot € 75,-

Soort Verpakking:

 Folie
 Cadeau tasje
 Mandje
 Kerstdoosje

Aantal Pakketten*: ______________________________________________________________________________________________

*Minimale afname 10 stuks. Bij minder dan 10 pakketten gelieve in de winkel te bestellen.

Bij een bestelling boven de € 100,- vragen wij een aanbetaling.



Op zoek naar een verrassend en bijzonder lekker cadeau?
Een speciaal kerstpakket om van te genieten?

Dan kies je voor een combinatie van Coffeeted en Moenen Delicatessen:
Wij stellen samen met u in beide winkels uw gewenste cadeau(s) of 
kerstpakket(ten) samen en verpakken dat in een mooi feestelijk geheel.

Coffeeted biedt u oa. ruime keuze vers gebrande koffie en losse thee, 
likeurtjes,  siropen, chocolade, truffels, nougat en fudge in schitterende 
kerstblikken en voor de liefhebber Bunzlau Servies.

Moenen Delicatessen biedt u oa. verschillende soorten kaas voor een 
kaasplankje of diverse kaasfondues, notenmixen, olijven, tapenades, 
fuetworsten, olijfolie, wijn, speciaalbier, theewijnen en mooie 
houtenplanken om het compleet te maken.

Ook voor de culinaire invulling van de feestdagen kunt u bij ons terecht.

Kom binnen in beide winkels, of laat u verrassen en vul het 
bestelformulier in met uw keuze van de verschillende productgroepen 
en uw budget.

Voor grotere aantallen kerstpakketten kunt u ook op afspraak langs 
komen of telefonisch met ons contact opnemen.

Uw Coffeeted en Moenen Delicatessen Team

Coffeeted & Moenen Delicatessen
“the Place to be”

voor uw cadeau of Kerstpakket

Koffie geschikt voor:
 Volautomaat
 Pistonmachine
 Espressopotje / Percolator
 Cafetière
 Snelfilter
 Slowcoffee

Gemalen:
 Ja
 Nee

Thee:
 Losse thee Zwart puur
 Losse thee Zwart gearomatiseerd
 Losse thee Groen puur
 Losse thee Groen gearomatiseerd
 Losse thee Rooibos
 Losse thee Kruiden
 Losse thee Kerst
 Verpakte thee

Thee accessoires:
 Theefilter disposable
 Theefilter / ei / tang metaal

Zoetwaren:
 Chocolade

 puur    melk
 Nougat 
 Truffels (luxe)
 Fudge
 Fudge in kerstblik (luxe)

Dranken:
 Likeur

 200 ml    100 ml    50 ml
 Cadeau set 4 stuks 50 ml

 Siroop
 250 ml    100 ml    40 ml
 Cadeau set 4 stuks 40 ml

Keizer Karel Kaas:
 Jong
 Belegen
 Extra Belegen
 Oud
 Noviomagus (Overjarig)

Ruscello kazen (luxe):
 Life
 Black Lemon
 Kruiden kaas

Noten(mix):
 Ongebrand
 Ongezouten
 Gezouten

Tapenade / Dipper / Mosterd:
 Tapenade
 Mini dip
 Mini mosterd

Dranken:
 Witte wijn 0,75 l
 Rode wijn 0,75 l
 Port 0,75 l
 Speciaal bier 50 cl
 Theewijn (luxe) 0,75 l

Pakket Assortiment:
 Nijmeegs Pakket
 Mannen Pakket
 Vrouwen Pakket
 Laat je verrassen Pakket!

Bestellijst:

✁


