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verkrijgbaar in vegan

Nieuw: very 
British & fun
Vrolijke X-mas crackers 
en Royal Horticultural 
Society giftitems
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Ho howinter
Herfst en winter staan weer voor de deur.
Volop genietmomenten waarin we elkaars 
gezelligheid en warmte opzoeken. Mooie 
herinneringen worden gemaakt, de quality 
of life vergroot. 

We willen de herfstbladeren zien vallen, 
terwijl we onze handen om stomende koppen 
warme Mo Me chocolademelk slaan, mét zo’n 
Divine chocolade erbij. Of zo’n romige Monty 
Bojangles truffel die een smaakexplosie 
veroorzaakt. 

En met kerst? Dan willen we elkaar verrassen 
met die leuke Christmas Cracker, misschien wel 
tijdens het kerstdiner. We hangen zuurstokken 
in de kerstboom en geven liefdevolle 
cadeautjes zoals de bloemige nieuwe lijn van 
het authentiek Engelse Royal Horticultural 
Society. Weer zo’n verrassend nieuwe lijn uit 
de keuken van Foodkitchen.  

Wij wensen u warme feestdagen.

Team Foodkitchen
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Shipper Display
Met de vrijstaande Shipper Display van Mo Me 
wordt het nog makkelijker de heerlijke chocolade 
sticks onder de aandacht te brengen. De display 
is gevuld met in totaal 216 sticks verdeeld over 
de bestsellers melk, puur en hazelnoot.

Mo Me Spoon
Een houten lepeltje met aan het uiteinde een heerlijk blokje 
Callebaut chocolade met een extra smaakmaker erbij. 

Mo Me Chocolade
Mo Me is met het uitgebreide assortiment voor het maken van chocolademelk al jaren DE 
hit voor de feestdagen. Roer de stick los in een beker warme melk en je hebt een heerlijk 
romige chocolademelk. De sticks zijn verkrijgbaar in diverse smaken. Om cadeau te geven 
zijn er giftsets compleet met een mooie beker!



Mo Me chocoladelolly’s
De unieke handgemaakte chocoladelolly’s van Mo Me 
zijn dezelfde als de sticks van Choc-o-Lait. De lolly’s 
worden geleverd in een mix assortiment met de 
smaken puur, melk en wit en zijn afgewerkt met 
diverse feestelijke toppings. De eigentijdse houten 
display zorgt ervoor dat je de lolly’s makkelijk op de 
toonbank kunt presenteren. De perfecte meepakker! 

Verkrijgbaar in dozen van 30 of 76 stuks.

Mo Me Choc-up
Recept voor succesvolle producten: blijf bij je 
concept en luister naar je klanten... Sommigen 
van ons vinden het gewoon leuk om de originele 
MoMe stick naar boven te draaien en het 
meteen op te eten. Puur genieten! Hieruit werd 
het concept van Choc-Up geboren, waarbij een 
chocolade-lolly en een omgekeerde MoMe-stick 
van eersteklas Belgische chocolade met romige 
ganachekern samen komen. 

Gift Giant mok Giftset Mok 4 sticks

Cadeauverpakkingen van Mo 
zijn het perfecte cadeau om 
te geven of te krijgen. Van 
chocolade worden we immers 
allemaal heel erg blij!

Mo Me Gifting 
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Chocodelic
De populaire producten van Chocodelic in een nieuw jasje! Raw Chocolate repen in de 
smaken Goji & Nibs, Pecan en Cinnamon en doosjes gevuld met Raw Chocolate omhulde 
amandelen, dadels en moerbeibessen. Een overheerlijke gezonde snack uit het vuistje, 
maar ook heerlijk voor in bijvoorbeeld de yoghurt. De nieuwe verpakkingen met hun 
moderne en kleurrijke design zijn echte eye-catchers op het schap. Een mooi product om 
als winkel mee te gaan in de healthtrend.

De ingrediënten van deze chocolade zijn biologisch en duurzaam geproduceerd. Tevens 
zijn alle producten vrij van geraffineerde suikers (kokosbloesemsuiker), gluten, zuivel, 
additieven, smaakstoffen en andere kunstmatige toevoegingen. Chocodelic gebruikt 
enkel Raw Chocolate, welke ze maken met echte, rauwe, ongebrande, gefermenteerde 
cacaobonen. Ook zijn alle producten uitermate geschikt voor Vegan’s.



Fair trade chocolade met een goed verhaal: want 
Divine Chocolade wordt geproduceerd door 
cacaoboeren in Ghana, die voor een groot deel 
eigenaar zijn van Divine. Zij ontvangen 44% van de 
opbrengsten van de producten.

Divine heeft Seriously Good Chocolate omdat:
• Divine Chocolate is Fair Trade
• Gemaakt van natuurlijke ingrediënten en 100% pure cacaoboter
• De chocolade bevat geen soja, palmolie of kunstmatige 

smaakmakers
• Divine is voor 44% in handen van de cacaoboeren van de   

Kuapa Kokoo-coöperatie in Ghana

De Divine repen zijn makkelijk te herkennen en 
opvallend. De klant kan op deze manier níet meer om 
het colourblock van Divine heen.

Single bars 

Behalve in tabletvorm is Divine nu ook verkrijgbaar als single bar van 35 gram. Handig 
om mee te nemen en voor cross-selling in de winkel! 

Deze bars spelen in op de huidige trends van premium chocolade producten en het 
steeds bewuster consumeren van chocolade door consumenten. Daarnaast spelen 
deze bars in op de groeiende behoefte en trend van de consument om te willen delen 
en kleinere porties in ‘bites’ te nuttigen. Daarom mogen deze single bars van Divine 
Chocolate zeker niet in uw assortiment ontbreken!

Verkrijgbaar in een 

afgevulde display, 

met daarin 

30 repen van 

één smaak. 

Divine Chocolate
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Monty Bojangles
Monty Bojangles heeft een assortiment van de meest 
overheerlijke en magische chocolade truffels. De truffels 
hebben stuk voor stuk bijzondere, innovatieve smaken en 
kregen hiervoor een Great Taste Award. Bovendien is het 
truffel assortiment van Monty Bojangles onderscheidend 
op het schap door het magische design. Zo hebben de 
doosjes een hoog gifting gehalte en een hoge wauw-
factor. Perfect dus om zowel zelf van te genieten als om 
het cadeau te geven.

8

Nieuw! Vegan
Nieuw toegevoegd: de Vegan Truffel. 
Per box 180 gram truffels met Cocoa Nibs. 

Truffel assortiment
Per box 150 gram truffels. Verkrijgbaar in de smaken choccy 
scoffy, flutter scotch, scrumple nutty en cookie moon. 

Nieuwe folie 

is volledig

biologisch

afbreekbaar!



Adventkalender 
23 individueel verpakte 
overheerlijke truffels achter 
elk deurtje. Magisch en 
mooi design, met achter elk 
deurtje een leuk berichtje of 
mooie spreuk.

Special gifts 2020

Tip! 

Maak de kerst compleet

met deze geweldige 

advent kalender, leuk om

te geven én om te 

krijgen.

new! Persian Pink
Verrassend leuk blik met daarop de 
Persische kat afgebeeld, gevuld met
135 gram romige truffels van Monty 
Bojangles. Een geweldig cadeau 
om te geven en een lief bewaar item. 
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Een hele zak truffels 
van 39 gram als laatste 
cadeautje, verstopt achter 
het laatste deurtje.

Voor kerst 2020 is een assortiment samengesteld in donkerblauwe cadeauverpakking. Per 
box bevat deze 130 gram truffels. De boxen zijn verkrijgbaar in de smaken shoccy scoffy 
(ook in 55 gram), flutter scotch en Vegan. Gift wrap 190 gram in leuke geschenkverpakking.



Madhu Honey Pearls
Foodkitchen is altijd op zoek naar de meest innovatieve producten op het gebied van 
voeding en dranken en daar horen de Madhu Honey Pearls zeker bij! De honingparels 
van Madhu zijn de perfecte vervanging voor suikerklontjes of stokjes. Heerlijk voor in bij-
voorbeeld de thee. Leuk om te presenteren op een tafel bij koffie- en thee specialiteiten. 

De honingparels zijn gevuld met 100% honing en kleven niet. De speciale softgel 
buitenkant is volledig natuurlijk en heeft geen eigen smaak. De parels smelten bij een 
temperatuur van 75 graden en lossen volledig op zonder de thee troebel te maken.

De honingparels zijn beschikbaar in tubes van 10 pearls x 7gr, 40 tubes per display. De 
display kunt u mooi op een thematafel presenteren, maar is ook leuk om bij de kassa 
neer te zetten. De mooie look & feel van het product en de display zorgen er echt voor 
dat dit een echte ‘meepakker’ is voor de consument.
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à Table Coffee Treats

à Table rotsjes

11

Van ons eigen merk à Table! zijn er weer een aantal heerlijke zoetwaren en lekkernijen 
voor op de koffietafel. Aan de Coffee & Tea Treats hebben we dit jaar namelijk 
karamelzeezout en stroopwafel melkchocolade rotsjes toegevoegd. Maar pas op! Deze 
rotsjes zijn gevaarlijk lekker. Zet dan ook vooral een schaaltje neer voor uw klanten om 
dit lekkernij te kunnen proeven.

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31-07-2020
** HET UITEINDELIJKE ONTWERP KAN AFWIJKEN



Monin
Cocktailshakers en barista’s krijgen hulp van deze handige en verfijnde siropen. 
Verkrijgbaar als frisse smaakmakers in zomerse cocktails of om de koffie nét even dat 
smaaktikje te geven. Voor iedereen is er een smaak te vinden uit het ruime assortiment 
van Monin. Welke is uw favoriet?

18

Cadeautip: vijf flesjes Monin koffiesiroop, 
inclusief receptenboekje. Het barista 
experiment kan beginnen!

Maak ieder feestje compleet met de 
cocktailset van Monin. Verwen je gasten 
met een heerlijke zelfgemaakte cocktail.
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Het grootste merk in premium siropen 
heeft haar assortiment uitgebreid met 
drie varrassende smaken:
• Chocolate cookie
• Rose
• Pina Colada

MONIN topping maken uw mocca’s, 
cappuccino’s of lattes helemaal ‘af’. 
Maar ook voor een romige shake, 
smoothie of cocktail. En wat dacht 
u van verrassend versieren van uw 
desserts. Het geeft bovendien een 
fluwelen, romige smaak. 
Nu te bestellen in smaken 
• chocolade
• karamel

Haal de artiest in uzelf naar boven met 
de handige flesjes met spuitmond. Hiermee 
decoreert u verfijnt de perfecte tekening 
op elke koffie. 

Verkrijgbaar in smaken 
• cacao
• karamel

Monin 
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Chai Latte is een aromatische blend van natuurlijke specerijen, melk en zwarte thee. Het 
is dé warme drank voor wie eens iets anders wil dan koffie of thee. Na de rest van de 
wereld verovert Chai Latte nu ook Nederland en mag deze drank niet ontbreken in uw 
assortiment. Deze instant Chai Latte in poedervorm kan met water worden bereid, maar 
is het allerlekkerst met warme, gestoomde melk. Verkrijgbaar in 250gram, kilo en cups.

Drink me Chai

   
Geschikt

voor 
vegetariërs
NU OOK 
VEGAN

Chai-cups
Barista kwaliteit met één druk op de knop.
Authentieke best-selling Drink me Chai 
Spiced Chai Latte met een romige laagje. 

8 cups x 5 units = 1 doos

Chai-kilo

   
99% 

cafeïnevrij
glutenvrij

68 calorieën 
per glas
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Drink me Chai is  al 99% caffeine, gluten 
vrij en heeft nu een extra VEGAN aan het 
assortiment toegevoegd in het herkenbare 
felgroene 250 gram verpakking. 
100% vegan.

Chai-vegan

Handig voor onderweg of op het werk, deze zakjes met 
VEGAN Drink me Chai. In drie smaken verkrijgbaar. Inhoud 
250 grams per zakje. De verpakking is recyclebaar.

Chai-zakjes



Royal Horticultural
Nieuw! Authentiek Brits

Authentiek Engels, de Royal Horticultural Society (RHS) opgericht in 1804. Deze nieuwe 
lijn giveaways zijn geïnspireerd op de liefde voor horticulture en tuinieren en is een 
vooraanstaand goed doel uit het United Kingdom.

Bij Foodkitchen zijn we altijd op zoek naar de meest innovatieve producten en 
daarbij vonden we dat dit echt niet kon ontbreken. Een ontzettend leuke toevoeging 
aan uw giftassortiment. In stijlvolle, fleurige verpakking met verrassende inhoud en 
smaakvarianten in fudge en koekjes met knisperende smaken. Hier wordt men blij van!
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De Marshmallow Treats van à Table! met hun vrolijke pasteltinten, zijn een fantastisch 
cadeautje. Een heerlijk snoepmomentje, in een warme mok chocolademelk of als 
toevoeging aan een nagerecht tijdens het kerstdiner. Zacht romige spekken, verpakt in 
een transparante zak. De marshmallows zijn in diverse varianten, zoals hartjes, wolkjes, 
spiralen en roze bollen. Of kies voor een lekkere mix van roze, rode en witte bollen. 

Marshmallow Treats

Voor de Marshmallow Treats 
van à Table! is ook een speciale 
display ontwikkeld. De display 
biedt ruimte voor alle 6 smaken 
en is voorzien van een vrolijke 
à Table! topkaart voor een 
echte eyecatcher in de winkel. 

Display



Christmas Candy Canes
Candy Canes zijn onmisbaar in het kerstassortiment. 
Al jaren een bestseller en geschikt voor ieder doel. 
Als meepakker, voor in de kerstboom, als toevoeging 
aan een cadeaupakket of als kleinigheidje voor de 
kinderen. 

Met een Candy Cane zit je altijd goed. 
Daarom heeft Foodkitchen dit jaar een 
extra groot Candy Cane assortiment. 
Met diverse presentatiemogelijkheden, 
zoals displays en cadeaublikken. Met 
verschillende formaten van 5 tot 50 gram!

Giant Christmas Tree
Deze Candy Cane kerstboom is dé eyecatcher op de 
winkelvloer. Een half ronde display van maar liefst 
2,10 meter hoog en 90 centimeter breed, volledig 
gevuld met Giga Candy Canes van 50 gram. 

In de display passen 300 Candy Canes wat een over-
weldigend restultaat geeft waar iedereen hebberig 
van wordt. Je kunt de display met de achterkant tegen 
de muur plaatsen of vrij op de vloer. Maar wie zich 
écht wil onderscheiden plaatst twee van deze displays 
met de rug tegen elkaar. De twee displays vormen 
dan een volledige kerstboom.

Giant Candy Cane Display
18

Tip! 
Maak een 360 graden 

kerstboom door twee 
displays met de rug  

tegen elkaar te  
plaatsen. Succes  
gegarandeerd! 

Refill
Vul de Gigant 

display opnieuw 
met deze navul-

verpakkingen



Candy Canes in Silo

Verkoop je de Candy Canes liever zonder 
display of wil je ze verwerken in een kerst-
pakket? Dan bieden we ook silo’s aan met 
100 rode Candy Canes van 28 gram. 

De candy canes zijn nu ook in handzame kokers 
te koop van 144 gram per stuk, 14 cm hoog en 
van 6,5 cm doorsnede. Deze zijn verkrijgbaar in 
de kleuren rood-wit en rood-wit-groen.

Counter Candy Cane Display

Candy Canes in silo 28g

Candy Cane Blik
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Zuurstokken
Het is pas echt Kerst met het zuurstokkenassortiment van Foodkitchen. 
Gevuld met een bonte verzameling zuurstokken in diverse smaken is 
het onmogelijk deze producten voorbij te lopen. En door de verschil-
lende afmetingen van de zuurstokken ontstaat hoogteverschil voor 
een indrukwekkend effect. Vul de tafel verder aan met de Marsh-
mallow Treats van à Table! en de verschillende Candy Canes en je 
hebt een Sweet Table om trots op te zijn! Candy Sticks divers



20

new!
X-mas
crackersVerrassend vrolijk cadeau artikel 

met deze kerst crackers die 
gevuld zijn met snoepjes. In zes 
verschillende designs verkrijgbaar.



Verogelukskoekjes
De gelukskoekjes van Vero zijn een echte klassieker binnen de Chinese cultuur als 
afsluiter van het diner. In elk koekje zit een papieren strookje met daarop een wijze 
spreuk, toekomstvoorspelling of een wijsheid. Ontzettend leuk als afsluiter van een 
kerstdiner, als snack met oud en nieuw of om als cadeau te geven. 
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Quick Milk bevat geen kunstmatige kleur- en smaak-
stoffen, geen conserveringsmiddelen, is glutenvrij en 
kan ook met sojamelk gebruikt worden. 

Schenk een glas of beker melk in. Plaats het rietje in 
de koude melk en laat ongeveer 10 seconden in het 
glas staan. Drink de melk door het rietje en geniet!

Quick Milk
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Verkrijgbaar in een 
melkpak van 20 

stuks per pak, met 
vier verschillende 

smaken.
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Quick Milk
Quick Milk is een magisch rietje met smaakbolletjes. 
Het rietje tovert melk direct om in melk met een 
smaakje en is dus volop beleving en leuk om te doen! 
Vooral kinderen genieten op deze manier extra veel 
van melk! Quick Milk is verkrijgbaar in 6 smaken: 
• banaan
• vanille
• chocolade
• aardbei
• kokosnoot chocolade
• bosvruchten
• karamel



Mo Me Milk
2005045
24 x 33 g

Mo Me Dark
2005050
24 x 33 g

Mo Me Hazelnut
2005055
24 x 33 g

Mo Me White
2011027
24 x 33 g

Mo Me Cointreau
2005060
24 x 33g

Mo Me chocolade

Mo Me Coconut
2015285
24 x 33g

Mo Me Caramel
2010201
24 x 33g

Mo Me Speculoos
2009015
24 x 33g

Mo Me Peppermint
2015286
24 x3 3g

Mo Me Mocca
2010200
24 x 33g

Mo Me Spoon 
Puur Marshmallow

2018075

Mo Me Spoon 
Melk met hartjes

2018076

Mo Me Spoon 
Melk met Rhum

2018077

Mo Me Spoon 
Melk met Amaretto

2018078

Lollipop Mix 30 pcs
2017071
30 x 25g



Mo Me & Chocodelic
Mo Me Mix 

76 pcs (+ Display)
2017072

Mo Me Choc up duo 
pack Hazelnoot

2018085

Mo Me Choc up duo 
pack Orange

2018087

Mo Me Choc up duo 
pack Caramel

2018086

MoMe Spoon Milk
2013090

Giftset Cup 4 
sticks/ 4 sets 

2016150

Mo Me Giftset
2005063

Shipper Display
2015290
216 x 33g

MoMe Spoon Puur
2013091

Chocodelic 
Mulberries BIO

2019696

8 719956 380648

Chocodelic Almonds 
in raw chocolate BIO

2019694

8 719956 380808

Chocodelic dates in 
raw chocolate

2019695

8 719956 380815

Chocodelic chocolate 
classic bitter BIO

2019693

8 719956 380792

Chocodelic dark 
choco pecans BIO

2019691

Chocodelic with 
Goji berries BIO

2019690



Divine chocolade
Divine Dark 

Chocolate Munt
2018112

Divine Deliciously 
Dark Smooth Hazelnut

2018119

Divine Dark
Chocolate 85%

2018109

Divine Dark Chocolate 
Gember en Orange

2018106

Divine Dark 
Chocolate Framboos

2018107

Divine Dark Chocolate 
Himalayazout

2018116

Divine Dark 
Chocolate 70%

2018108

Divine Milk 
Chocolate 45%

2018117

Divine White  
Chocolate Aarbei

2018114

Divine White
Chocolate
2018115

Divine Melk Chocolate 
Toffee en Zeezout

2018105

Divine Sinaassappel 
Melk Chocolate

2018113

Divine Dark Chocolate 
Single bar 70%

2018130

Divine Milk Chocolate 
Single Bar
2018131

Divine White  
Chocolate Single Bar

2018132



Divine & Royal Horticultural
Divine Karamel Dark 
Chocolate Single Bar

2018133

Divine Karamel Milk 
Chocolate Single Bar

2018134

Divine Orange Milk 
Chocolate Single Bar

2018135

Divine Milk & White 
Cappuccino Single Bar

2018136

Divine bio choc 
turmeric & ginger

2018140

Divine bio choc 
refreshing lemon

2018141

Divine bio choc 
dark 95% cocoa

2018142

Divine bio choc 
blueber & quinoa

2018143

Divine bio choc 
with cocoa nibs

2018144

RHS Biscuits
Ginger 200 gr

2020046

RHS Birdhouse Box
Butterscotch 150 gr

2020041

RHS Biscuits
Honey and Oat 200 gr

2020045

RHS Biscuits
Salted Caramel 200 gr

2020047

RHS Birdhouse Box
Prosecco Fudge 150 gr

2020040



á Table! 
Cappuccino strooier 

suiker-kaneel
Cappuccino strooier 

suiker-cacao
Cappuccino strooier 

cacao
Stroopwafelrotsjes 

melkchoco
2019750

8 719956 380693

Pindarotsjes 
zeezout karamel

2019751

8 719956 380709

Snow Almonds
12 x 150 g 
2010217

Coffee Beans
12 x 150 g
2010218

Tiramisu Almonds
12 x 150 g
2013382

Chocolate Cranberries
12 x 150 g
2013381

Cinnamon Almonds
12 x 150 g
2015021

Pecan Truffles
12 x 100 g
2015022

Snow Caramels
12 x150 g
2014576

Marshmallow Treats 
Wolken bl/w12x175g

2015101

Marshmallow Treats 
Hartjes r/w 12x175g

2015102

Marshmallow Treats 
Spiralen 12x175g

2015103



á Table! & Monty Bojangles
Marshmallow Treats

bollen r/w/r 12x225g
2015600

Marshmallow Treats 
Cirkel Mix 12x175g

2015104

Marshmallow Treats 
Roze Bollen 12x225g

2015107

Monty Bojangles 
Persian Pink blik limited 

135 gr 2020087

Monty Bojangles 
truffels Choccy Scoffy

2019403

Monty Bojangles
truffels Flutter Scotch

2019401

Monty Bojangles 
truffels Scrumple nutty

2019402

Monty Bojangles 
Cacao Nibs Vegan

2019403

Monty Bojangles 
truffels Cookie Moon

2020091

Monty Bojangles 
Flutter Scotch Tip Top 
Gift 130 gr 2020081

Monty Bojangles
Mini Tip Top Gift Choccy 
Scoffy 55 gr 2020083

Monty Bojangles 
Choccy Scoffy Tip Top 
Gift 130 gr 2020084

Monty Bojangles 
Nib Nights VEGAN Tip Top 

Gift 130 gr 2020082

Monty Bojangles 
Gift Wrap Box

2020088

Monty Bojangles 
advent calendar

2019404



Drink me Chai 
Vanilla 1 kg
2009495

Drink me Chai 
Spiced 1 kg
2009494

Drink me Chai 
Spiced 250 gr

2011123

Drink me Chai 
Vegan 250 gr

2010100

Drink me Chai
Vanilla 250 gr

2009493

Productoverzicht Drinks
Drink me Chai 

Artisan Blend 1 kg
2017015

Drink me Chai Vegan 
Cup Raw Cacao 250 gr

2020106

Drink me Chai Vegan 
Cup Karkuma 250 gr

2020105

Drink me Chai Vegan 
Cup Beetroot 250 gr

2020107

Drink me Chai 
Spiced 8-Capsules

2010100

MONIN siroop
karamel 25cl

2009973

MONIN siroop
Chocolade 25cl

2009971

MONIN siroop
Hazelnoot 25cl

2009972

MONIN siroop
Kaneel 25cl
2013373

MONIN siroop
Witte chocolade 25cl

2013371



Productoverzicht drinks
MONIN siroop
Amaretto 25cl

2009970

MONIN siroop
Vanille 25cl
2009974

MONIN siroop
Kokos 25cl
2014250

MONIN siroop
Mojito Mint 25cl

2014251

MONIN siroop
Pina Colada 25cl

2020003

MONIN miniature 
Coffeeset 5x50ml

2009950

MONIN Miniature 
Cocktailset 5 x 50ml

2014252

MONIN siroop
Rose 25cl
2020002

MONIN siroop
Chocolate Cookie 25cl

2020001

MONIN topping
caramel 50cl

2020011

MONIN topping
milk chocolate 50cl

202010

MONIN L’Artiste
caramel 15cl

2020018

MONIN L’Artiste
cacao 15cl
2020017

Quick Milk 5 
Display (4x40) 

2013574

Quick Milk Melkpak
2019110 



Quick Milk 5 
Vanilla

Quick Milk 5 
Banana

Quick Milk 5  
Chocolate

Quick Milk 5 
Coconut Chocolate

2019112

Quick Milk 5 
Forest Fruit
2019111 

Quick Milk 5  
Strawberry

Quick Milk 5 
Caramel
2017081

Productoverzicht drinks

Madhu Honey Pearls
10 x 7g

2019620



Candy Canes
in Tub 100 x 28g 

2017092

Candy Canes Giant
300 x 50g
2017094

Productoverzicht kerst
Fortune cookies

2019130

Candy cane koker 
rood/wit 12 st

2019131

Candy cane koker rd/
wit/gr 12 st
2019132

Chrismas Cracker 
Green 2020072

Chrismas Cracker 
Blue 2020071

Chrismas Cracker 
Red 2020070

Chrismas Cracker 
Flaming 2020073

Chrismas Cracker 
Unicorn 2020074

Chrismas Cracker 
Alpaca 2020075



Poederkaneel 
32 cm

2014152

Poederkaneel 
25 cm

2014151

Fruitstok kersen 
32 cm

2014155

Fruitstok kersen 
25 cm

2014154

Zuurstok Aardbei 
25cm

2014140

Productoverzicht zuurstokken

Zuurstok Bubblegum 
25 cm

2014146

Heldere dropstok 
25cm

2014162

Zuurstok Cola 
25 cm

2014142

Zuurstok Sweety 
25 cm

2014147

Zuurstok Zoete Salmiak 
25 cm

2014144

Zuurstok Regenboog 
25 cm

2014157

Heldere wijnstok 
25 cm

2014161

Musketstok 
25 cm

2014160





Leveringsvoorwaarden, acties, prijzen en productinformatie 
zijn te vinden in de bestellijst. 

- Bestellen kan door de bestellijst ingevuld retour te sturen. 
  Dit kan naar de betreffende accountmanager of  
  orders@foodkitchen.nl. 
- Bellen kan natuurlijk ook naar (0031)168 370338. 
- Seizoensproducten zijn te bestellen tot en met 31-07-2020
- Alle in deze uitgave genoemde aanbiedingen zijn geldig            
  op bestellingen geplaatst vóór 31-07-2020 
 
Na de intekenperiode geldt OP=OP (met uitzondering van 
de producten uit het reguliere Foodkitchen assortiment.)

Zijn er vragen? Dan helpen we je graag. 
Telefonisch via (0031)168 370338 of per mail 
naar info@foodkitchen.nl. 

Foodkitchen B.V.
Zuidhaven 9-11
4761 CR Zevenbergen
(0031)168 370338
info@foodkitchen.nl


