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Geniet!
Het najaar vier je bij Foodkitchen. Al jaren 
bieden wij een uitgebreid pakket met 
prachtige producten voor het eindejaars seizoen 
en de feestdagen. En ook dit jaar pakken we 
weer fl ink uit met een assortiment om warm van 
te worden. 

Met warme chocolademelk en chai latte, 
feestelijke chocolades en gift items. Snoepgoed 
voor onder of ín de boom. 

Maar genieten doe je het liefst natuurlijk de 
hele winter lang. Na het succes van vorig jaar, 
herhalen we onze coffee & tea treats speciaal in 
een winters jasje. Bieden we wederom een 
uitgebreid assortiment zuurstokken en candy 
canes voor de echte zoetekauw. En pakken 
we groot uit met de vernieuwde uitstraling van 
MoMe. 

En vergeet vooral de ´Winter BBQ´ niet! Een 
steeds groter wordend thema, waar we met ons 
Not Just BBQ assortiment talloze mogelijkheden 
voor bieden. 

Kijk eens rond in dit najaarsmagazine en laat je 
inspireren, want het najaar vier je bij 
Foodkitchen!
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Inspiratie
Foodkitchen is verrassend, nieuw en altijd 
vol inspiratie. Bij Foodkitchen vindt u een 
keuken vol heerlijke culinaire producten 
om van te genieten. Maar vooral ook 
een partner die met u meedenkt. Een 
betrouwbare partner met een hoge 
servicegraad. Wij houden van mensen, 
markten, merken, winkels, kwaliteit en 
mooie producten.

Bij Foodkitchen vinden we het van groot 
belang om voor onze klanten op zoek 
te gaan naar de mooiste, nieuwste en 
meest innovatieve producten. Door naar 
de huidige trends en ontwikkelingen 
in de markt te kijken, selecteerde 
Foodkitchen ook dit jaar weer haar 
najaarsassortiment. 

Op deze manier kan Foodkitchen u 
helpen om een zo vernieuwend en 
compleet mogelijk najaarsassortiment 
samen te stellen. 

Zo zijn duurzaamheid, gezondheid en 
bewust genieten, innovatieve producten, 
social media en health trends als ´golden 
milk´ belangrijke pijlers dit najaar.

Het is onze missie steeds weer te 
verrassen met iets nieuws. Dus neem 
vooral een kijkje in deze nieuwe 
najaarsbrochure voor 2019 en laat uzelf 
verrassen door ons nieuwe assortiment.
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Duurzaamheid
Er is een groeiende trend in het consumeren van duur-
zaam eten en de consumptie van duurzame producten 
groeit dan ook nog steeds. Producten die diervriende-
lijk, biologisch, milieuvriendelijk en/of ethisch verant-
woord zijn, groeien in populariteit. Daarom is dit een 
van de aspecten waar Foodkitchen op heeft gelet bij 
het samenstellen van haar nieuwe assortiment.

Gezondheid en bewust genieten
Consumenten vinden het steeds belangrijker om be-
wust te consumeren en foodtrends hierbij zijn vegan 
en gluten-, lactose- en suikervrije producten. Mensen 
willen meer duidelijkheid over de ingrediënten en de 
herkomst van hun producten. Hierbij zijn producten met 
ethische etikettering, zoals GMO project, Vegan en 
Biologisch een trend. 

Groeiende vraag naar innovatieve en opvallende 
producten en de rol van social media. Verpakkingen 
hebben een grote invloed op de aantrekkingskracht 
van producten. ‘Gifting’ is een steeds groter wordende 
trend. Producten moeten onderscheidend zijn op het 
schap en in de ogen van de consument. Alles voor ‘the 
gram’, mensen willen steeds vaker goede producten en 
verpakkingen delen op social media. Maak hier gebruik 
van in uw assortiment!

Golden milk, de health trend en koffi evervanger 
van het moment naast Chai Latte. 
Golden milk, oftewel de Tumeric Latte, is een warme, 
kruidige drank welke al jaar en dag genuttigd wordt 
in India. De drank zou door het ingrediënt kurkuma 
vele gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. 
Bovendien is het gewoon ontzettend lekker en is het 
het perfecte drankje om mee op te warmen komend 
najaar.
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Giftset Mok 4 sticks

Cadeauverpakkingen van Mo zijn het perfecte cadeau om te geven of te krijgen in de winter. Heerlijk opwarmen met een grote mok warme 
chocolademelk van Mo Me deze winter!

Gift Giant mok Giftset Tin Winter

Bij afname 
van twee 

dozen van de drie verschillende gift items 10% 
korting* 

Cadeauverpakkingen van Mo zijn het perfecte cadeau om te geven of te krijgen in de winter. Heerlijk opwarmen 
chocolademelk van Mo Me deze winter!

Mo Me Gifting 

3 * AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019



Mo Me 

Mo Me Chocolade sticks 

Mo Me is met het uitgebreide assortiment voor het maken van chocolademelk al jaren het paradepaardje van 
Foodkitchen. Perfect voor in de koude wintermaanden en onmisbaar rond de feestdagen. Roer de stick los in een 
beker warme melk en je hebt een heerlijk romige 
chocolademelk. 

De absolute ‘grand cru’ onder de warme chocolademelk!

Bij afname van 

6 verschillende
smaken 

ontvang je

korting* 
10%
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Voorheen Choc-o-lait, 
nú vernieuwde 

naam en uitstraling 

MO ME Shipper Display

MO ME Spoon

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.

Bij aanschaf van de 
complete display

10% 
korting* 

Een houten lepeltje met aan het uiteinde een heerlijk blokje Callebaut 
chocolade. 

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019



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.

Bij aanschaf van 
76 stuks ontvang 

je de display 
gratis!
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MO ME chocoladelolly’s

MO ME s´mores kit
S’mores zijn dé overgewaaide trend uit Amerika. S’mores zijn warme, 
gesmolten marshmallows met chocolade, tussen twee koekjes. De naam 
betekend ‘some more’ en dit zegt eigenlijk al genoeg. Eenmaal geproefd 
wil je namelijk meer van deze lekkernij!

Maak een kampvuur, nodig je vrienden en familie uit en verwarm de ‘s 
mores tot ze licht gebruind en lekker smeuïg zijn.ijn.

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN GEPLAATST VÓÓR 30-06-2019

TREND ALERT!

Bij aanschaf van de 
complete display

10% 
korting* 
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Nieuw 
VAN MO ME

MO ME Marshmallows
De nieuwe Mallows van Mo Me zijn 100% natuurlijke, 
ambachtelijke marshmallows met een zachte en subtiele 
smaak. Elke marshmallow is handgemaakt en dit zorgt 
ervoor dat de marshmallow romig van smaak is en smelt 
op de tong. 

Kun je ook geen genoeg krijgen van deze overheerlijke 
marshmallows? Proef dan nu alle vier de varianten met 
smaken variërend van vanille tot passievrucht. Voor ieder 
wat wils! 

Tip! De Mo Me 

Marshmallows 

zijn ook heerlijk 

in een kopje Mo 

Me chocolade-

melk!

Verkrijgbaar in vier verschillende smaakvarianten.

100% natuurlijk en ambachtelijk

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 ge-
nieten! Hieruit werd het concept van Choc-Up gebo-
ren, waarbij een chocolade-lolly en een omgekeerde 
MoMe-stick van eersteklas Belgische chocolade met 
romige ganachekern samen komen. 





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 koffi e 
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 
alleen water worden bereid, maar is het allerlekkerst 
met warme, gestoomde melk. 

Drink me 
Chai

Nieuw!  
Superblends
Deze superblends zjin gemaakt van 4 ingrediënten per blend en 
zijn daarom extreem geconcentreerd door de pure en eenvoudige 
ingrediënten die de blends bevatten. Met slechts 4 gram per serving

maak je hiermee de lekkerste en gezondste chai lattes.

250 grams verpakkingen
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Geschikt voor 
Geschikt voor 
Geschikt voor vegetariërs vegetariërs vegetariërs   

  
  
  

99% cafeïnevrij99% cafeïnevrij99% cafeïnevrij
glutenvrijglutenvrijglutenvrij

68 calorieën per glas 68 calorieën per glas 68 calorieën per glas 

Een aromatische 
Een aromatische 
Een aromatische 

blend van thee, melk en 

blend van thee, melk en 

blend van thee, melk en 

natuurlijke specerijen
natuurlijke specerijen
natuurlijke specerijen

Tip!Tip!Tip!Tip!Tip!Tip!
Gebruik de Drink me Gebruik de Drink me Gebruik de Drink me Gebruik de Drink me Gebruik de Drink me Gebruik de Drink me 

Chai Superblends Chai Superblends Chai Superblends Chai Superblends Chai Superblends Chai Superblends 
om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste om de heerlijkste 

gerechten zoals deze gerechten zoals deze gerechten zoals deze gerechten zoals deze gerechten zoals deze gerechten zoals deze 
brownies te maken. brownies te maken. brownies te maken. brownies te maken. brownies te maken. brownies te maken. 

Daarnaast zijn deze Superblends:
• Cafeïnevrij  
• Glutenvrij 
• 100% Vegan

• Vol met antioxidanten 
• Smaken ook heerlijk met melk-

vervangers als amandel-, haver- 
of kokosmelk

Bij afname Bij afname Bij afname 
van de 3van de 3van de 3

verschillendeverschillendeverschillende
smakensmakensmakensmakensmakensmaken

ontvang jeontvang jeontvang je

kortingkortingkorting10%

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019



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 
daarom 44% van de opbrengsten van de producten.

Divine heeft Seriously Good Chocolate om de volgende redenen:
• Divine Chocolate is Fair Trade
• Gemaakt van natuurlijke ingrediënten en 100% pure 

cacaoboter
• De chocolade bevat geen soja, palm olie of kunstmatige 

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

Kuapa Kokoo-coöperatie in Ghana

Het prachtige Divine maakt de tabletten chocolade 
onderscheidend in het schap. 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 Divine Chocolate 
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!

     
De Divine single bars zijn te koop in zeven verschillende smaken. Probeer ze nu allemaal!

Verkrijgbaar in een 

afgevulde display, 

met daarin 

dertig repen van 

één smaak. 

Divine Chocolate
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Koop 10 dozen 
van Divine 

product en krijg

10%
korting.*

Ontdek nu de nieuwe goddelijke biologische lijn van Divine Chocolate, een verleidelijk assortiment pure chocolade met 
een hoog cacao gehalte. De Divine chocolade zit, zoals eenieder van Divine gewend is, boordevol feelgood-aroma’s, 
gemaakt met speciaal geproduceerde biologische cacao uit tropisch Sao Tomé.

• Fairtrade cacao gekweekt door familieboeren in Ghana
• Geen kunstmatige smaken 

• Enkel natuurlijke ingrediënten en 100% pure cacaoboter
• Geen palmolie of soja

• 100% vegan
• Geen GMO genetisch gemanipuleerde organismen 

Nieuw! Divine Chocolate
Organic Range

10
80 grams verpakkingen Divine Organic * AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019
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Verkrijgbaar in zakken van 35 gram en 150 gram

Vernieuwde verpakking
&

Langere T.H.T. dan voorheen!

Minimaal 20 
weken T.H.T. bij 

uitlevering!

Real Crisps
REAL Crisps maakt ECHTE chips voor ECHTE mensen. De chips wordt gemaakt door het
plukken van de beste aardappelen, deze in plakjes te snijden en deze met de hand te bakken, om zo 
de smakelijkste, no-nonsense chips te maken.

De chips van REAL Crisps heeft krachtige smaken. Dit onderscheidt het merk dan ook van andere chips 
merken: heerlijke handgebakken chips met opvallende en gewaagde smaken. 

Het merk is opgericht in 1997 in het hart van Zuid-Wales. Foodkitchen haalt dit merk naar Nederland 
om ook de Nederlandse consument kennis te laten maken met dit fantastische merk. Door de opvallen-
de kleuren en design is dit product tevens niet te missen in het schap voor de consument.

Bovendien heeft REAL Crisps een vernieuwde verpakking. Hierdoor heeft de 
chips een veel langere T.H.T. dan voorheen en wordt bij uitlevering een T.H.T.
van minimaal 20 weken gegarandeerd. 



Portlebay Popcorn

12

Met Portlebay popcorn kan iedereen verantwoord genieten van de lekkerste popcorn. Portlebay popcorn is 
namelijk glutenvrij, volkoren en van nature hoog in vezels. Een heerlijke en verantwoorde snack dus, met maar 115 
calorieëen per portie.

Bij Portlebay vinden ze naast vernieuwende en lekkere smaken, kwaliteit van groot belang. Het enige dat Portle-
bay hoeft te doen is de beste maïs te selecteren, welke met de hand gepofd wordt met een scheutje raapzaadolie 
en een vleugje rauwe rietsuiker. Dit geeft de popcorn een   heerlijke crunch en overheerlijke smaak.
Popcorn is hip en kan daarom niet ontbreken in het najaarsassortiment van Foodkitchen. 

12

Koop van elke
smaak 

2 VPE en krijg

10%
korting.*

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019



Mr. Jones 

Het assortiment van Mr. Jones bestaat uit twaalf buitengewoon lekkere theeën waarvan het meerendeel 
biologisch is geteeld, en waar mogelijk, is ingekocht op basis van fair trade principes. De door Mr. Jones gebruikte 
ingrediënten zijn - zonder uitzondering- van de beste kwaliteit en de theesoorten zijn elk afkomstig van één 
specifieke bron (‘single source’). Doordat elk zakje luchtdicht verpakt is, blijven geur en smaak optimaal behouden. 
Bovendien bevat Mr. Jones thee enkel natuurlijke ingrediënten en zijn geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen 
toegevoegd. 

Echt lekkere thee met aandacht voor mens en milieu is voor Mr. Jones dan ook het uitgangspunt.

13



Flower White
Merengue drops

 
Deze onweerstaanbare meringues van Flower White Merengue drops zijn handgemaakt met enkel de 
beste ingrediënten. Zo wordt er gebruik gemaakt van Britse scharreleieren en natuurlijke smaken. Bovendien 
zijn de merengues van nature glutenvrij en geschikt voor vegetariërs en veel smaken zijn vetvrij.
Hoe de meringues worden gemaakt en wat erin zit is daarom echt uniek!

Lekker om zo te eten, te geven als geschenk of om op te dienen als dessert. Verwacht een explosie van 
kleur en smaak van deze Meringue Drops! Verkrijgbaar in onderstaande smaken.

14

Tip! Tip! Tip! 

Creëer zo zelf het 
Creëer zo zelf het 
Creëer zo zelf het 

meest fantastische dessert 

meest fantastische dessert 

meest fantastische dessert 

voor voor voor 

het kerstdiner! 
het kerstdiner! 
het kerstdiner! 



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.

Truffel assortiment
Per box 150 gram aan truffels. Verkrijgbaar in de smaken shoccy scoffy, 
fl utter scotch, scrumple nutty en berry bubbly. 

Nieuwe folie 
Nieuwe folie 
Nieuwe folie 

is is is 
volledigvolledigvolledig

biologischbiologischbiologisch

afbreekbaar!
afbreekbaar!
afbreekbaar!
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Kerst assortiment 2019

Adventkalender 

Voor kerst 2019 is er een mooi kerst assortiment samen gesteld. De best verkopende producten zijn 
met de kerst verkrijgbaar in extra bijzondere cadeauverpakkingen met gepersonaliseerd kaartje. 
Per box bevat deze 150gram aan truffels. De boxen zijn verkrijgbaar in de smaken shoccy scoffy, 

fl utter scotch, scrumple nutty en winter wonderland. 

23 individueel verpakte 
overheerlijke truffels achter 

elk deurtje.

Magisch en mooi design, met 
achter elk deurtje een leuk 
berichtje of mooie spreuk.

Een hele zak truffels van 39 
gram als laatste cadeautje, 
verstopt achter het laatste 

deurtje.

Tip! Tip! Tip! 

Maak de kerst compleet
Maak de kerst compleet
Maak de kerst compleet

met deze geweldige 
met deze geweldige 
met deze geweldige 

advent kalender, leuk om
advent kalender, leuk om
advent kalender, leuk om

te geven én om te 
te geven én om te 
te geven én om te 
te geven én om te 
te geven én om te 
te geven én om te 

krijgen.krijgen.krijgen.

OpOpOp

intekeningintekeningintekening

te bestellen
te bestellen
te bestellen
te bestellen
te bestellen
te bestellen



Vital 
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Vital is een bekende Belgische fabrikant van topkwaliteit nougat. Dit traditioneel mediterrane 
snoepgoed wordt gemaakt van stijfgeklopt eiwit, suikermassa en een garnituur van noten of 

gedroogd fruit. Vital is een echt familiebedrijf waar al sinds 1926 drie generaties zich inspannen 
om de beste nougat te maken. Nieuw in het assortiment van Vital is de Bio Organic lijn. Dit sluit 

volledig aan bij de groeiende trend van duurzamere en biologische producten.
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Monin
Maak deze winter de lekkerste warme dranken om op te warmen met de Monin koffi esiropen. 

Vijf fl esjes Monin koffi esiroop, inclusief receptenboekje. Heerlijk om zelf mee te experimenteren, 
maar ook erg leuk om cadeau te doen! Bovendien kan elk feestje compleet gemaakt worden 
met de cocktail set van Monin. Verwen je gasten met oud en nieuw of kerst met een heerlijke 

zelfgemaakte cocktail. 
Producten die niet kunnen ontbreken met een koude winter en de feestdagen in het vooruitzicht!

18



Vero

 Buiteman

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. 

Sinds 1958 bakt  familie bakkerij Buiteman de overheerlijkste kaaskoekjes. Bij Buiteman selecte-
ren ze de beste kwaliteit ingrediënten en in elk koekje is de authentieke smaak van de lekkerste 
Gouda kaas te proeven. Geheel gemaakt naar familie recept op de traditionele manier. Deze 
koekjes zijn een genot om zowel te geven als om te krijgen. 

19

OpOpOp
intekeningintekeningintekening

te bestellen!te bestellen!te bestellen!

OpOpOp
intekeningintekeningintekening

te bestellen!te bestellen!te bestellen!
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Kerst chocolades
Rond de feestdagen biedt Foodkitchen een schitterend assortiment kerstchocolades. Handgemaakte fi guren 
gemaakt van Belgische melkchocolade, gedecoreerd met kleurrijk musketzaad voor een extra feestelijke 
uitstraling. Iedere chocolade ziet er uit als een cadeautje, doordat ze zijn verpakt in transparante folie en 
afgewerkt met een luxe lint. De chocolades zijn verkrijgbaar in kerstbomen, sterren en kerstkransen, versierd met 
rood, groen of rood-wit-groen musketzaad. Voor meer glamour zijn de chocolades er ook in een zilveren 
uitvoering.

Decoratie met chocoladefi guren

Chocolade krans en boomChocolade krans en boom

De chocolades zijn perfect als decoratie in de kerst-
boom. Hang in de winkel een boom vol met chocola-
dehangers en zet de producten er in mooie manden 
omheen. Succes gegarandeerd!

21



Kerst chocolade lolly´s

Chocolade lollies en fi guren

22

Ook heel leuk zijn de chocoladelollies. 
Verschillende soorten sterren op een stokje, verpakt in transparante folie en gepresenteerd in 
een daarvoor op maat gemaakte blister.





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. 
En daarom pakt Foodkitchen dit jaar extra 
groot uit met het Candy Cane assortiment. 
Met diverse presentatiemogelijkheden, 
zoals displays en cadeaublikken. En met 
verschillende formaten van 5 tot 
50 gram!

Giant Christmas Tree
Deze Candy Cane kerstboom is dé eyecatcher op de win-
kelvloer. 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
24

Tip! 
Maak een 360 graden 

kerstboom door twee 
displays met de rug 

tegen elkaar te 
plaatsen. Succes 
gegarandeerd! 

Refi ll
Vul de Gigant 

display opnieuw 
met deze navul-

verpakkingen



Candy Canes in Silo

Candy Cane in silo

Verkoop je de Candy Canes liever zonder display 
of wil je ze verwerken in een kerstpakket? 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 kleu-
ren rood-wit en rood-wit-groen.

Counter Christmas Tree
Voor wie de Giga Kerstboom display te groot vindt is er ook 
een kleiner model voor op de toonbank. Deze vrolijke
kerstboom bevat 100 rode en groene Candy Canes van 14 
gram en wordt standaard geleverd met navulling. De display 
is 53 centimeter hoog en 27 centimeter breed, waardoor het 
nog steeds een opvallend geheel is zonder in de weg te staan. 
De kartonnen display is eenvoudig op te zetten en te 
verplaatsen.

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 verschillende afmetingen van de 
zuurstokken ontstaat hoogteverschil voor een 
indrukwekkend effect. Vul de tafel verder 
aan met de Marshmallow Treats van à 
Table! en de verschillende Candy Canes en 
je hebt een Sweet Table om trots op te zijn!

Tip! 
Presenteer de zuurstokken 

in glazen vazen. Dan blijven 

ze mooi rechtop staan en 

vallen de kleuren extra op. 

Plaats de vazen op kleine 

verhogingen om de 

verschillende afmetingen te 
accentueren.

Candy Sticks
divers



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 verschillende 
smaken: banaan, vanille, chocolade, aardbei, 
chocolade banaan en karamel. 
 

Quick Milk bevat geen kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen, 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!

27

Quick Milk, diverse smaken
20 x 5 rietjes



28

Nieuw! 
Verkrijgbaar in een 

melkpak van 20 
stuks per pak, met 
vier verschillende 

smaken.

Bij Bij Bij 
aankoop vanaankoop vanaankoop van

90 stuks90 stuks90 stuks
10% korting*10% korting*10% korting*

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019



à Table 
Cappuccinostrooiers
á Table! staat voor het lekkerste culinaire cadeautje! 
Alle á Table! producten zijn van hoge kwaliteit en 
zien er tegelijkertijd mooi vormgegeven uit. á Table! 
Love it, Share it.

Met de cappuccinostrooiers van á Table! maakt u 
een cappucino helemaal af! Traditioneel met puur 
cacao, suiker cacao, vanille suiker of kaneel suiker. 
Natuurlijk smaken de strooiers ook heerlijk over kof-
fi e verkeerd, pannenkoeken, ijs of desserts.

a Table! Cappuccinostrooiers 
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à Table Coffee Treats

30

Van ons eigen merk à Table! zijn er weer een aantal heerlijke zoetwaren en lekkernijen voor onder de kerstboom. 
De Coffee & Tea Treats zijn dit najaar voorzien van een winters label voor extra sfeer en beleving. Een Special 
Edition winter uitvoering, om niet alleen tijdens de feestdagen, maar de hele winter lang van te genieten. 
Daarnaast hebben we de geliefde italiaanse koekjes in het assortiment!

Koop deze 
9 items en 

ontvang 10% 
korting!*

v

Marshmallow Treats **

Marshmallow treats
De Marshmallow Treats van à Table! zijn een 
fantastisch cadeautje of snoepmomentje voor 
tussendoor. De fel gekleurde bollen zijn een 
kleurrijke aanvulling op ieder snoep 
assortiment. En ze zijn er ook in feestelijke 
kerstkleuren. Zacht romige spekken, verpakt 
in een transparante zak met een vernieuwd 
label. Perfect voor onder de kerstboom!

Bij afname 
van 6 dozen 
per smaak 
ontvang je 
een display 

gratis!

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 30-06-2019
** HET UITEINDELIJKE ONTWERP KAN AFWIJKEN





Winter BBQ
Barbecueën doen we al lang niet meer alleen in de 
zomer. Steeds vroeger in het jaar worden de BBQ’s 
uit de schuur gehaald en steeds later worden ze pas 
weer opgeborgen. Vandaar dat de Winter BBQ 
een belangrijk thema is dit najaar! 

Want waarom zou je het kerstdiner niet eens 
bereiden op de BBQ? Of in de koude maanden 
een groot stuk vlees langzaam laten garen voor die 
heerlijke warme smaak van houtskool?

Met het assortiment van Not Just BBQ haal je 
gemakkelijk alles in huis voor de Winter BBQ. 

Kruiden, specerijen, barbecuesauzen. En natuurlijk 
mogen de BBQ marshmallows niet ontbreken. Niet 
alleen geschikt voor op de BBQ, maar ook voor in 
de openhaard of vuurkorf. En wist je dat de sauzen 
en kruiden van Not Just Barbecue ook heerlijk zijn bij 
de gourmet of fondue? 

Probeer nu ook de Tomato Chili salsa met de Salt 
tortilla chips als heerlijke dip voor een avondje knus 
op¨de bank!

Bekijk en bestel alle Not Just BBQ artikelen op 
www.foodkitchen.nl
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Tip! 
Maak lekkere winterse 

vleesgerechten met 
onze kruidenmixen en 

rubs. Denk bijvoorbeeld 

aan een stevige burger 

of heerlijke pulled pork 
op een broodje.



Mo Me Milk
2005045
24 x 33 g

Mo Me Dark
2005050
24 x 33 g

Mo Me White
2011027
24 x 33 g

Mo Me Hazelnut
2005055
24 x 33 g

Mo Me Cointreau
2005060
24 x 33g

Mo Me Speculoos
2009015
24 x 33g

Mo Me Mocca
2010200
24 x 33g

Mo Me Caramel
2010201
24 x 33g

Mo Me Coconut
2015285
24 x 33g

Mo Me Peppermint
2015286
24 x3 3g

Giftset Cup 4 sticks
2016150

4 sets

Gift set Tin
2017001

4 sets

Lollipop Mix 30 pcs
2017071
30 x 25g

Mo Me Mix 76 pcs (+ 
Display)

2017072

Mo Me Giftset
2005063

Productoverzicht chocolade



Shipper Display
2015290
216 x 33g

Mo Me Spoon 
Puur Marshmallow

2018075

MoMe Spoon Milk
2013090

MoMe Spoon Puur
2013091

Mo Me Spoon 
Melk met hartjes

2018076

Mo Me Spoon 
Melk met Rhum

2018077

Mo Me Spoon 
Melk met Amaretto

2018078

MoMe S’Mores
220g

2019028

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 ‘S Mores 
Shipper Display

2019500

Divine Dark Chocolate 
Munt

2018112

Divine Deliciously Dark 
Smooth Hazelnut

2018119

Productoverzicht chocolade

Divine Dark Chocolate 
85%

2018109



Divine Dark Chocolate 
Gember en Orange

2018106

Divine Dark Chocolate  
Framboos
2018107

Divine Dark Chocolate 
Himalayazout

2018116

Divine Milk Chocolate 
Single Bar
2018131

Divine Karamel Dark 
Chocolate Single Bar

2018133

Divine Dark Chocolate 
Single bar 70%

2018130

Divine Karamel Milk 
Chocolate Single Bar

2018134

Divine Drinking 
Chocolate powder

2018138

Divine Dark Chocolate 
70%

2018108

Divine Milk Chocolate 
45%

2018117

Divine White 
Chocolate Aarbei

2018114

Divine White Chocolate
2018115

Divine Orange Milk 
Chocolate Single Bar

2018135

Productoverzicht chocolade
Divine Melk 

Chocolade Toffee en 
Zeezout

2018105

Divine Sinaassappel 
Melk Chocolate

2018113



Divine White 
Chocolate Single Bar

2018132

Divine Milk & White 
Cappuccino Single Bar

2018136

Productoverzicht chocolade

Monty Bojangles Win-
ter Wanderland

2019100

Monty Bojangles
Choccy Scoffy Truffels

2019101

Monty Bojangles Flutter 
Schotch truffels

2019102

Monty Bojangles Monty 
Scrumple Nutty truffels

2019103

Monty Bojangles Choc-
cy Scoffy truffels

2019403

Monty Bojangles Flutter 
Schotch truffels

2019401

Monty Bojangles 
Scrumple nutty truffels

2019402

Monty Bojangles Berry 
Bubbly Curious Truffl es

2019400

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

Divine bio choc 
turmeric & ginger

2018140



Productoverzicht
 zoetigheden

Meringue-White choc/
raspberry 100g

2019091

Meringue-Rainbow fruit 
100g

2019092

Meringue-Bubblegum 
100g

2019093

Marshmallow Natural 
Vanilla

2019120

Marshmallow Passion 
Fruit

2019121

Marshmallow 
Raspberry
2019122

Marshmallow Caram 
with salt butter

2019123

Vital Nougat slice 
almond-pistachio

2019200

Vital Nougat slice 
cranberry
2019201

Vital Nougat slice 
orange

2019202

Vital Organic Nougat 
bar cranberry

2019213

Vital Organic Nougat 
bar almond
2019210

Vital Organic Nougat 
bar cranberry

2019211

Vital Organic Nougat 
bar almond
2019212

Monty Bojangles 
advent calendar

2019404



Productoverzicht zoetigheden
Vital Nougat slice 

vanille-cacao
2019203

Supreme Bar Amandel 
2008576

Soft Bar Framboos
2009483

Original Babelutten 
(Boterbabbelaars)

2016200

Supreme Bar 
Cranberry
2009475

Supreme Bar 
Chocolade
2009477

Soft Bar Almond 
2009480

Soft Bar Cacao
2009482

Productoverzicht koekjes
Fortune cookies

2019130
Buiteman Cheddar 

Cheese biscuits
2019140

Buiteman Gouda & 
Chive cheese bisc

2019141

Buiteman Gouda & 
Chilli cheese bisc

2019142



Productoverzicht salty
Real Crisps Sweet Chilli

150g
2010102

Real Crisps Salt & Malt 
vinegar 35g
2009682

Real Crisps Salt & 
Black pepper 35g

2009683

Real Crisps Sea Salt
35g 

2009681

Real Crisps Sweet Chill
35g

2009688

Real Crisps Salt & Malt 
vinegar 150g

2010105

Real Crisps Salt & 
Black pepper 150g

2010101

Real Crisps Sea Salt
150g

2010100

Portlebay Popcorn 
Seasalt 55gr

2019086

Portlebay Popcorn 
Simply Sweet 75g

2019083

Portlebay Popcorn Chili 
& Lime 75g
2019082

Portlebay Popcorn 
Sweet & Salty 75g

2019080



Productoverzicht BBQ

NJBBQ Rubs Giftset
2016321

NJBBQ Rub Multipack
2016326 

Giftset Bewaarblik

NJBBQ Wasabi Sauce 
250 ml

NJBBQ Chili Sauce 
250 ml

NJBBQ Marshmallow 
Koker 250 gr

NJBBQ Marshmallow 
Koker Mix 250 gr

NJBBQ Leather Apron 
Cognac

NJBBQ Leahter Apron 
Brown

NJBBQ Starterpack 
Fish

NJBBQ Starterpack 
Meat

NJBBQ Leather Apron 
Black

Not just BBQ  Tomato 
Chilli Jam
2019026

Not Just BBQ Tortilla 
Chips 450g
2019025

BBQ Marshmallows XXL 
bag 500g
2019070



Drink me Chai Artisan 
Blend 1kg

Drink me Chai Raw 
Cacao 80g
2018401

Drink Me Chai Tumeric 
80g

2017200

Drink me Chai Beetroot 
80g

2018402

Drink me Chai Mango 
250 gr

Drink me Chai Vanilla 
1 kg

Drink me Chai Spiced 
1 kg

Drink me Chai Spiced 
Fairtrade 250 gr

2011123

Drink me Chai Free 
From 200 gr

2017060

Drink me Chai Vanilla 
250 gr

2009493

Monin siroop Vanille 
0,25l

2009974

Monin siroop Amaretto 
0,25l

2009970

Monin miniature cof-
feeset 5x50ml

2009950

Monin siroop Chocola-
de 0,25l
2009971

Monin siroop Hazelnoot 
0,25l

2009972

Productoverzicht Drinks



Monin siroop Caramel
2009973

Monin Miniature 
Cocktailset 5 x 50ml

2014252

Monin siroop Witte 
Chocolade 25cl

2013371

Monin siroop Kaneel 
25cl

2013373

Monin siroop Kokos 
25cl

2014250

Monin siroop Mojito 
Mint 25 cl
2014251

Quick Milk 5 
Chocolate

Quick Milk 5 
Strawberry

Quick Milk 5 Vanilla Quick Milk 5 Banana

Quick Milk 5 Banana 
Chocolate

Quick Milk 5 Caramel Quick Milk 5 Display 
(4x40)

2013574

Quick Milk Melkpak
2019110

Productoverzicht Drinks



Monkey’s Wedding, 
Earl Grey (bio)

2013403

Stunning Sofi a, Jasmijn 
thee

2013400

Instant Karma, 
Specerijen thee (bio)

2013410

Smoking Joe, Lapsan 
Sauchong
2013401

Little Green Bag, 
Groene thee (bio)

2013402

Hotel d’Ampour, Rozen 
thee

2013404

Black Beaty, Zwarte 
thee (bio)
2013406

Natural High, Kamille 
thee (bio)
2013408

Cape Fare well, Rooi-
bos (bio)
2013405

Chef Chaoun, Munt 
thee (bio)
2013407

Lulu’s Garden, Lychee 
thee

2013409

Nice Nancy, Verveine 
thee (bio)
2013411

Productoverzicht Drinks



Productoverzicht áTable!
à Table! Cappuccino
strooier suiker-kaneel

à Table! Cappuccino
strooier suiker-cacao

à Table! Cappuccino
strooier cacao

à Table! Cantuccini Alla 
Mandorla 225 gr

à Table! Amaretti 
150 gr

Snow Almonds
2010217

12 x 150 g

Coffee Beans
2010218

12 x 150 g

Tiramisu Almonds
2013382

12 x 150 g

Chocolate Cranberries
2013381

12 x 150 g

Cinnamon Almonds
2015021

12 x 150 g

Pecan Truffl es
2015022

12 x 100 g

Snow Caramels
2014576
12x150g

Balls Red White Green
2015296
12 x 225g

Balls White
2015293
12 x 225g



Star Silver Musket
2016141
12 x 95g

Wreath Green Musket
2015274
12 x 80g

Wreath Red Musket
2015275
12 x 80g

Wreath Mix Musket
2015276
12 x 80g

Tree Silver Musket
2016143
12 x 95g

Wreath Silver Musket
2016142
12 x 80g

Tree Green Musket
2015277
12 x 95g

Tree Red Musket
2015278
12 x 95g

Tree Mix Musket
2015279
12 x 95g

Star Green Musket
2015271
12 x 95g

Star Red Musket
2015272
12 x 95g

Star Mix Musket
2015273
12 x 95g

Productoverzicht chocolade



Tree Stars
2017056
12 x 40g

Lollipop Star Green
2015280
20 x 35g

Lolly Pop boom musket 
groen 20 cm clipstrik 

groen

Lolly Pop ster mmix 
donker 20 cm clipstrik 

groen

Lolly Pop boom 
musketmix 20 cm 

clipstrik rood 

Lolly Pop ster musket 
rood 20 cm clipstrik 

rood

Lollipop Star Red
2015281
20 x 35g

Lollipop Star Mix
2015282
20 x 35g

Lollipop Star Silver
2016144
20 x 35g

Ball Stars
2017055
12 x 75g

Productoverzicht chocolade

Productoverzicht zuurstokken
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

Nieuw
in het 

assortiment!



Zuurstok Bubblegum 
25 cm

2014146

Heldere dropstok 25cm
2014162

Poederkaneel 32 cm
2014152

Poederkaneel 25 cm
2014151

Fruitstok kersen 32 cm
2014155

Fruitstok kersen 25 cm
2014154

Zuurstok Aardbei 25cm
2014140

Zuurstok Cola 25 cm
2014142

Counter Display
2017091
200 x 14g

Candy Canes in Tub
2017092
100 x 28g

Candy Canes Giant
2017094
300 x 50g

Candy cane koker 
rood/wit 12 st

2019131

Candy cane koker rd/
wit/gr 12 st
2019132

Productoverzicht zuurstokken

Counter Display Candy Canes in Tub Candy Canes Giant
2017094

Candy cane koker 
rood/wit 12 st

Candy cane koker rd/
wit/gr 12 st

Productoverzicht Candy Canes





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. 
- Alle najaarsartikelen zijn te bestellen tot en met 31-07-19
- Alle in deze uitgave genoemde aanbiedingen zijn geldig            
  op bestellingen geplaatst vóór 30-6-2019
 
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


