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Betoverende
chocolade
momenten
Ontdek de magische
chocolade bombs,
chocolate balls en
choco sticks.

Glinsterende
kerstcadeaus
Gouden en zilveren
kerstcadeaus van klein
tot groot.

Candy Canes
voor een
vrolijke kerst

Breng het kind in je
naar boven. Nu in héél
veel soorten en maten.

Barbecue hit:
chilli & smoke
Spice-up je BBQ
met hot-hotter-hotst
chilli sauzen, kruidig
rookhout en fireherbs.
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Pak uit
dit jaar
Culinair genieten doen we steeds vaker ook thuis, en
dan lekker uitbundig. Daar horen ook luxere culinaire
producten bij. Om te geven, te delen of zelf van te
genieten. Foodkitchen verrast u dan ook graag met
lekker veel nieuws.
Choc-o-Lait, nog altijd de absolute ‘grand cru’ onder
de warme chocolademelk, is dit jaar in een nieuw
jasje gestoken, met nieuwe smaken! Presenteer ze in
de nieuwe vloerdisplay. Ontdek ook de nieuwe
Choc-o-Lait ‘chocolate balls’…
De lekkerste koffie creaties maak je met Monin.
Nieuw is de winterse smaak Pumpkin Spice, exclusief
verkrijgbaar bij Foodkitchen. Ook NIEUW: Havafiesta
Iced Coffee voor kruidige, snel te maken ijskoffie.
Uit de buitenkeuken komen zomer én winter de
kruidigste gerechten. Want barbecueën doen we het
hele jaar door. Experimenteer met rookhout, maak
winterse stoofpotten met de nieuwe Not Just BBQ rubs
en maak het af met de hot chilli sauzen!
En om het jaar goed uit te luiden, hangen we de
kerstboom vol met candy canes, nu in nog meer soorten
en maten! Onder de boom pakken we uit met extra
feestelijke cadeaus in zilver en goud.

Inhoud
à Table! Magic Choco Bombs
Choc-o-Lait
Choco-sticks
Divine Chocolate			
Bovetti chocolade
Havafiesta Iced Coffee
Monin siropen			
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Wij wensen u gezellige feestdagen!
Met culinaire groet,
Team Foodkitchen
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à Table! Choco Bombs
De Magic Choco Bombs van à Table! waren vorig jaar al een grote hit. Deze trend
zet zich nu door. Met deze magische chocolade ‘ballen’ tover je moeiteloos een beker
warme melk in een luxe chocolademelk gevuld met kleine marshmallows. Een feest om te
doen, een traktatie om van te genieten en altijd geslaagd als cadeautje. Verkrijgbaar in
de smaken melk, puur en wit.

Bij aanschaf van
72 bombs +
12 x 3-pack giftset

5%
korting*

DIP &
SURPRISE
4

Choco Bombs giftset
Voor nog meer keuze is er nu een nieuwe cadeauverpakking met drie à Table! Choco
bombs in de smaken melk, puur en wit. Door het luxe kijkvenster zijn de smaken goed
zichtbaar. Ideaal om alle smaken te proberen of als cadeautje!

		
NIEUW
Bij aanschaf van
72 bombs +
12 x 3-pack giftset

5%
korting*

Choco Bombs bulk
Koop groot in en verpak de choco
bombs in uw eigen samenstelling.
Een omdoos bevat 45 magic choco
bombs per smaak. Verkrijgbaar in
melk, puur en wit.

		
NIEUW

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31-07-2022
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Choc-o-Lait

Bij afname van
6 verschillende
smaken ontvangt u

		
IEUWEN*
N
E
7%
SMAKkking**
korting*
&verpa

Choc-o-lait, de ‘grand cru’ onder de warme chocolademelk,
is inmiddels een klassieker. Roer de luxe choco stick los in
een beker warme melk en je hebt heerlijke chocolademelk.
Het Belgische kwaliteitsmerk is dit jaar in een heel nieuw
jasje gestoken. Ontdek ook nieuwe smaken. En presenteer
ze in de gloednieuwe vloerdisplay. Succes gegarandeerd!

Toonbank
display
Voor de horeca is er een handige
toonbankdisplay met 60 Choc-o-Lait
spoons beschikbaar. In melk of puur.

Shipper display
Met de vrijstaande shipper display wordt het nog
makkelijker om Choc-o-Lait onder de aandacht te
brengen. De display is gevuld met in totaal 216 sticks
verdeeld over de bestsellers melk, puur en hazelnoot.
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* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31-07-2022
** VERPAKKING ONDER VOORBEHOUD

Bij afname van de
complete display

7%
korting*

Balls

		
*
W
U
E
NI

Bij afname van
4 nieuwe chocolade
bolletjes, ontvangt u

7%

korting*

Voor de fans is er van de bekende en geliefde Choc-o-Lait een nieuwe vorm om heerlijk
romige chocolademelk mee te maken. Met chocolade bolletjes. Makkelijk voor de ideale
persoonlijke dosering. Leuk om te geven, of om te krijgen natuurlijk.

Lol Pops

			
NIEUW
**
N
G
I
DES

Handgemaakte chocoladelolly’s in een royaal formaat met een feestelijke topping van
een mix bestaand uit disco spikkels, suikerhartjes en mini dragees. Verkrijgbaar in puur
en melk. Geleverd in een handige toonbank display.

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31-07-2022
** VERPAKKING ONDER VOORBEHOUD
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Choco spoons

Bij afname van
4 x 12 ontvangt u

7%

korting*

Extra grote kerst choco spoons voor nog een beetje meer. Roer de houten choco lepel
rond in een beker warme melk voor een heerlijk romige chocolademelk. Met als extra
verrassing: pop-ups van mini marshmallows die verstopt zitten achterop de spoons.

Choco spoons giftset
Het ultieme kerstcadeau of kerstpakket item voor elke chocoholic: een feestelijke giftset
met drie heerlijke XL choco spoons versierd met een kerstboom van chocolade. Met de
houten lepel maak je de lekkerste warme chocolademelk. Even laten smelten in hete
melk en klaar. Met als extra verrassing pop-ups van mini marshmallows die achter de
spoon verstopt zitten.
Er is keuze uit twee smaken spoons: melk of puur. Elk set bevat drie kerstboom figuren in
de smaken melk, wit en puur.
Bij afname van
3 x 12 ontvangt u

7%

korting*

Choc-o-Lait
giftset
Maak uw Choc-o-lait assortiment helemaal
af met de luxe kerst giftset van Choc-o-lait.
Deze prachtige doos van dit ambachtelijke
chocolademerk bevat vier handgemaakte
choco spoons met kleurige kerstfiguren.
9

Divine Chocolate
Deze premium chocolade smaakt niet alleen
goddelijk, maar heeft ook een goed verhaal.
Divine is met recht Seriously Good Chocolate,
omdat Divine:
• Fair Trade is
• gemaakt is van natuurlijke ingrediënten en
100% pure cacaoboter
• geen soja, palmolie of kunstmatige
smaakmakers bevat
• voor 44% eigendom is van de cacaoboeren
uit Ghana die het produceren.
De repen zijn opvallend en gemakkelijk te
herkennen. De cacaopercentages variëren van
25% tot maar liefst 85%. En natuurlijk is de
smaak zoals de naam belooft: goddelijk!
Bij afname van
4 x 90 gram en
3 x 35 gram ontvangt u

10%

korting*

Single bars

Divine is nu ook verkrijgbaar in kleinere single bars van 35 gram. Daarmee speelt
Divine in op de trend van de steeds bewuster wordende consument die graag premium
chocolate in kleinere porties of in ‘bites’ wil nuttigen. Ook handig om mee te nemen of te
verpakken
in een pakket!
9
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Bij afname van
6 x 50 gram table
tten
ontvangt u de

Bovetti chocolade
tabletten

display
gratis*

		
NIEUW

Terug van weggeweest: de ambachtelijke Franse
chocoladetabletten van Bovetti. De grondlegger
van deze Franse chocoladefabriek, Valter Bovetti,
legt al zijn passie in het maken van de ultieme
chocoladetablet gecombineerd met bijzondere
toppings. Leverbaar in zes smaken. Voor de kerst
zijn er drie Bovetti tabletten in de smaken melk,
wit of puur.

Adventskalender
Met de nieuwe Bovetti adventskalender
wordt aftellen naar Kerst wel heel
smakelijk! Deze luxe adventskalender
is gevuld met 24 ambachtelijke
chocolaatjes in kerstvorm uit de Franse
chocoladefabriek. Een mooie luxe
cadeau of relatiegeschenk. Of om zelf
van te genieten natuurlijk.
9
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Bij afname van
12 x adventskalender
ontvangt u

5%

korting*

Havafiesta iced coffee
Waan je in bruisend Havana met temperamentvolle fiesta’s en kruidige aroma’s. IJskoffie
is herontdekt door jongeren, omdat het op zwoele zomerdagen zo heerlijk verkwikt en
toch ook verkoelt. En nu is het nog makkelijker te maken in je eigen favoriete smaak.
Je hebt alleen maar melk, ijsblokjes en Havafiesta Iced Coffee nodig. Leverbaar in de
smaken vanille, caramel, salty caramel en hazelnut. En oh ja, van Havafiesta ijskoffie
geniet je natuurlijk niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door.

		
NIEUW

		
NIEUW
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Monin siropen
Cocktailshakers en barista’s gebruiken
deze handige en verfijnde siropen.
Verkrijgbaar als frisse smaakmakers in
zomerse cocktails of om de koffie even
nét een extra smaak te geven. Voor
iedereen is er een smaak te vinden uit
het ruime assortiment van Monin.

			
Ook
verkrijgbaar
in 700 ml

Bij afname van
een mix van 7 Monin
items ontvangt u

5%
korting*

Cadeautip: vijf flesjes
Monin koffiesiroop,
inclusief receptenboekje.
Het barista experiment
kan beginnen!
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Maak ieder feestje
compleet met de
cocktailset van Monin.
Verwen je gasten
met een heerlijke
zelfgemaakte cocktail.

Monin

			
Nieuwe
smaak
Bij afname van
verkrijgbaar in
700 & 250 ml

24 x Pumpkin Spice
250 ml ontvangt u

5%
korting*

Nieuw in het assortiment: Monin siroop in de
verrassend lekkere nieuwe smaak: Pumpkin
Spice. Deze smaak is exclusief bij Foodkitchen
verkrijgbaar, in 250 ml en 700 ml.
Probeer ook eens Monin Muscavado, een
kruidige siroop van oersuiker en een geweldige
smaakmaker in koffie. In fles van 250 ml of als
leuke giftset van 3 x 50 ml in drie smaken.

Monin toppings zijn ideaal om
desserts, pannenkoeken of taarten
mee te versieren. De fluweelzachte
sauzen zijn verpakt in een fles van
500 ml. Leverbaar in de smaken:
• chocolade
• karamel

Versier je koffie als een echte barista
met l’Artiste de Monin. Heerlijke
sauzen in een handig spuitflesje van
150 ml.
Leverbaar in de smaken:
• cacao
• karamel
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Drink me Chai
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 250 gram, kilo en cups.

			
Geschikt
voor
veganisten

Chai kilo

Chai cups
Drink me Chai Spiced Chai Latte in barista
kwaliteit met één druk op de knop? Dat kan,
met de Drink me Chai cups, Dolce Gusto
compatible. Verpakt per 5 dozen van 8 cups.
16

Mr.Jones
Het assortiment van Mr. Jones bestaat uit twaalf buitengewoon lekkere theeën waarvan
het merendeel 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.
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à Table!
Marshmallow Treats
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, spiralen
en roze bollen. Of kies voor een lekkere mix van roze, rode en witte bollen.

Bij afname van
12 dozen Marshmallow
Treats ontvangt u de

display
gratis*

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

Coffee & Tea Treats
Van à Table! zijn er deze heerlijke
zoetwaren en lekkernijen voor op de
koffietafel. Coffee & Tea Treats zijn
gevaarlijk lekker. Zet ook vooral een
schaaltje neer voor uw klanten om te
kunnen proeven.

Bij afname van
een mix van 8
à Table! items ontvangt u

10%
korting*

Madhu Honey Pearls
Deze honingparels zijn de perfecte vervanging voor suikerklontjes of stokjes. Heerlijk
voor in bijvoorbeeld 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 softgel
buitenkant is volledig natuurlijk en heeft geen eigen smaak. De parels smelten bij 75
graden en lossen volledig op zonder de thee troebel te maken. Beschikbaar in tubes van
10 pearls x 7 gram, 40 tubes per display.

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31-07-2021
** HET UITEINDELIJKE ONTWERP KAN AFWIJKEN
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Quick Milk

Bij afname van
96 stuks ontvangt u

10%
korting*

Quick Milk is een magisch rietje met smaakbolletjes. Het
rietje tovert melk direct om in melk met een smaakje en is
leuk om te doen!
Quick Milk bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen
of conserveringsmiddelen, is glutenvrij en ook met plantaardige melk te gebruiken.
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 is in de smaken:
• banaan
• vanille
• chocolade
• aardbei
• kokosnoot chocolade
• bosvruchten
• karamel

Verkrijgbaar in een
melkpak van 20
stuks per pak, met
vier verschillende
smaken.

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31-07-2022
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Peppernuts erbij?
Kijk uit, want pak er één en het wordt een handje vol of een leeg bakje. Pepernoten eten
we al maanden voor de komst van Sinterklaas. En pepernoten met een smaakje zijn al
helemaal ‘hot’! Foodkitchen heeft voor u een selectie gemaakt van de meest populaire en
best verkochte smaken, elk verpakt in een transparante toefzak. De smaken zijn: chocolade
mix, puur zeezout, cappuccino, truffel, stroopwafel, appeltaart, karamel zeezout.
Bij afname van een
mix van 5 Peppernuts
items ontvangt u

5%
korting*

** HET UITEINDELIJKE ONTWERP KAN AFWIJKEN
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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. Foodkitchen
heeft een groot Candy Cane assortiment. Met diverse
presentatiemogelijkheden, zoals displays en cadeaublikken.
In diverse formaten van 28 tot 115 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.

Tip!

Maak een 360 graden
kerstboom, plaats twee
displays met de rug
tegen elkaar. Succes
gegarandeerd!

In de display passen 300 Candy Canes wat een
overweldigend restultaat geeft waar iedereen hebberig van wordt. Je kunt de display met de achterkant tegen de muur plaatsen of vrij op de vloer. Of
plaats twee van deze displays met de rug tegen
elkaar en vorm een volledige kerstboom. Wauw!

Refill

Vul de Gigant display
opnieuw met deze
navulverpakkingen

Verkoopt u de Candy Canes liever zonder display of
wilt u ze verwerken in een kerstpakket? Dan bieden we
ook silo’s aan met 100 rode Candy Canes van 28 gram.

Giant Candy Cane Display
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Candy Canes

		
NIEUW

Naast de losse Candy Canes is er een gevarieerd
assortiment Candy Canes in cadeauverpakking. Er is een
cadeauset met 12 Candy Canes. Leverbaar in de kleuren
rood-wit en rood-wit-groen.
TWEE NIEUWE TOPPERS dit jaar: regenboog Candy
Canes, verpakt per 12 stuks, én een extra grote GIANT
Candy Cane, per stuk verpakt en geleverd in een toonbank
display. Beide in een leuke cadeauverpakking.

		
NIEUIW
ZE!
BIG S

Candy Cane Blik

Zuurstokken
26

Ontdek ook het zuurstokkenassortiment van Foodkitchen.
Van deze bonte verzameling zuurstokken vrolijkt elke winkel
op. En kun je het hele jaar door genieten van deze zoete
verleiding. Combineer de verschillende kleuren en smaken
op een thematafel voor nog meer impact. Vul het aan met
de Marshmallow Treats van à Table! en je hebt een zoete
tafel om trots op te zijn! Counter Candy Cane Display

Candy Sticks divers

X-mas is here

			
NIEUW

Kerst is een feest om samen te zijn met
familie en vrienden. En te genieten van
lekker eten. Verwen jezelf of elkaar
met deze zoete kerstcadeaus. Kies uit
romige chocolade, pralines of zoete
mini marshmallows.

Give-away kerstbal
Altijd een lach door deze vrolijke kerstballen met een heerlijke vulling en beschrijfbaar
wenskaartje. Er is keuze uit transparante en dichte uitvoeringen en vullingen zoals spekjes of verrukkelijke chocolade. Ideaal in een kerstpakket.

		
NIEUW
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Golden bubbels

		
NIEUW

Vier mooie momenten in het
leven met glinsterende cadeaus.
Voor een verjaardag, luxe
kerstdiner, aandacht voor een
vriendschap of een bedankje.
Deze sfeervolle giftset bevat
een luxe gouden fles gevuld
met heerlijk bubbelende cava
en is pefect gecombineerd
met gouden verpakte, romige
praliné chocolade ballen.

Bling lolly pops
Chocolade lolly’s met een glitterende gouden en zilveren topping en sfeervol kerstlint.
Ideaal om toe te voegen aan een kerstpakket of om een cadeauset mee op te vrolijken.
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Verogelukskoekjes
Gelukskoekjes zijn een echte klassieker binnen de Chinese cultuur. Geheel in deze
traditie bevatten de gelukskoekjes van Vero een papieren strookje met daarop een
wijze spreuk of toekomstvoorspelling. Ontzettend leuk als afsluiter van het kerstdiner,
bij oud en nieuw of als cadeau voor de feestdagen.

Op
intekening
te bestellen!
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Kettle Popcorn
Het filmavondje kan beginnen! Maak het extra
verrassend met deze nieuwe popcorn smaken.
Een complete serie waar voor ieder wel de
favoriete smaak tussen zit. Deze popcorn is
‘ready-to-eat’ en verpakt in opvallend kleurige
verpakkingen en daardoor ook heel geschikt
om in kerstpakketten te verwerken.
Popcorn taste is verkrijgbaar
in de smaken:
• Sweet & Salty
• Caramel & Salty
• Licorice
• Sweet Chili
• Jalapeno Cheese & Onion

30
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Bij afname van
5 verschillende
producten ontvangt u

5%
korting*
		
NIEUW

FIRE UP THE GRILL
ALL YEAR ROUND

De beste barbecue begint met een goed vuur. Hoogwaardige
houtskool is een begin, maar het toevoegen van smaak is de
volgende stap. NOT JUST BBQ helpt je daarbij. Gebruik de
vuurstarters om eenvoudig je BBQ-vuur aan te steken. Voeg
vuurkruiden of rookhout toe voor een unieke smaaksensaties.

BBQ stoofpot

		
NIEUW

NOT JUST BBQ heeft kruidenrubs ontwikkeld
voor klassieke slowcooking stoofpotten. Zowel
voor op de BBQ maar natuurlijk ook perfect in
de keuken. Kruid het vlees of wild, plaats het in
een gietijzeren pan op de barbecue en laat het
langzaam gaar sudderen. Lekker makkelijk en
verwarmend voor die koude winteravond.
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NO BBQ
WITHOUT
SWEETS
Bij afname van
5 verschillende
producten ontvangt u

5%
korting*

Bij barbecueën draait alles om delen. Onze verhalen
delen, onze eetlust en nieuwe herinneringen maken. De
beste BBQ-avonden beginnen vroeg en duren lang. Bij het
nasmeulende houtskool is er geen lekkerder en leukere
afsluiting van een barbecue dan marshmallows! Niet alleen
heerlijk in de zomer maar het hele jaar door!

Marshmallow
Speciaal voor de BBQ: zoete
marshmallows, heerlijk sticky
van binnen en knisperig aan
de buitenkant. Verkrijgbaar in:
- 250 gram marshmallow
- 500 gram XXL marshmallow
- 2 gift tubes inclusief stokjes
33

Barbecue
cadeausets
Voor de hobbykok die graag verschillende
rubs wil testen en zoekt naar de nieuwste
smaken, zijn deze twee sets met ieder vijf
favoriete smaakmakers de oplossing.
De rubs zijn verpakt in handig afsluitbare
bakjes. Door de mooie verpakkingen
zijn het geweldige cadeaus voor elke
baarbecue liefhebber!

NIEUW
5 rooekn
smak

Bij afname van
5 verschillende
producten ontvangt u

5%
korting*

3-in-1 giftpack. Geef de grillmaster alles wat ie nodig heeft. Deze BBQ giftpacks zijn
gevuld met een favoriete rub, marinade om een heerlijk vlees- of visgerecht mee op de
barbecue te bereiden en een shaker om extra flavour te geven.
34

HOT trend: chilli
De trend is HOT-HOT-HOT eten, en daarom heeft NOT JUST BBQ haar toch al ruime
assortiment chilli sauzen extra uitgebreid. Ontdek hoe heet je aankan, met dit nieuwe
Hot Chilli-uitdagingspakket die alle smaakpapillen wakker maakt.
Maar liefst vijf nieuwe chilli’s oplopend in hitte van 5, 7 tot 10 op de schaal van 10. Hoe
heet kan jij het aan? Probeer welke favoriet jij kiest bij je gerecht. Een leuk cadeau voor
de spicy fijnproever.

		
NIEUW

Bij afname van
5 verschillende
producten ontvangt u

Bestseller
rub set

5%
korting*

Giftset met onze drie bestsellers:
Smokehouse, Texan Steakhouse en
Mediterranean rub. Verpakt in onze
welbekende luxe metalen en handig
afsluitbare strooibus. Dat gaat de
BBQ fan zeker waarderen!
35

Magic Choco Bombs & balls
Magic Chocolote
Bomb melk 2021019
12 x 45g

Magic Choco Bombs
melk 45-pack 2022110
45 x 45g

Choc-o-Lait balls milk
2022250
12 x 12g

Magic Chocolote
Bomb puur 2021020
12 x 45g

Magic Chocolote
Bomb wit 2021021
12 x 45g

Magic Choco Bombs
puur 45-pack 2022111
45 x 45g

Magic Choco Bombs
wit 45-pack 2022112
45 x 45g

Choc-o-Lait balls dark Choc-o-Lait balls Salted
2022251
caramel 2022252
12 x 12g
12 x 12g

Magic Chocolote Bomb
karamel 2021022
12 x 45g

Choc-o-Lait balls
hazelnut 2022253
12 x 12g

Magic Choco Bombs
mix 3-pack 2022045
45 x 45g

Choc-o-Lait chocolade
Choc-o-Lait Stick melk
2005045
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
puur 2005050
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
wit met vanille 2011027
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
hazelnoot 2005055
24 x 33g

Choc-o-Lait
Cointreau 2005060
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
Speculoos 2009015
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
mocca 2010200
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
caramel 2010201
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
cocos 2015285
24 x 33g

Choc-o-Lait
peppermint 2015286
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
Chai Latté 2022090
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
Matcha 2022091
24 x 33g

Choc-o-Lait Stick
Yuzzu 2022092
24 x 33g

MoMe Spoon Dark
2013091
60 x 33g

MoMe Spoon Milk
2013090
60 x 33g

Choc-o-Lait & kerstspoons
Shipper Display
2015290
216 x 33g

Choc-o-Lait Lolly Milk
mix 2022140
24 x 25g

Choc-o-Lait 4-pack Melk Choc-o-Lait 4-pack Puur
Spoon kerst 2021050
Spoon kerst 2021051
8 x 173g
8 x 173g

Melkchoco stick
gezicht 2021009
21 x 55g

Melkchoco Stick
sneeuwpop 2021010
21 x 55g

Choc-o-Lait Lolly Puur
Confetti 2022142
24 x 25g

3-pack Spoon Melk
kerstboom 2022049
8 x 165g

3-pack Spoon Puur
kerstboom 2022050
8 x 165g

Karamelchoco Stick
gingerman 2021011
21 x 55g

Karamelchoco Stick
rendier 2021012
21 x 55g

Melkchoco Stick
kerstman 2021013
21 x 55g

Divine Chocolate
Divine Dark Chocolate
70% 2018108
15 x 90g

Divine Dark Mint Dark
Chocolate 2018112
15 x 90g

Divine Dark Chocolate
85% 2018109
15 x 90g

Divine Dark Smooth
Hazelnut 2018120
15 x 90g

Divine Dark Chocolate Divine Dark Chocolate Divine Dark Chocolate Divine Milk Chocolate
Ginger&Orange 2018106 Raspberries 2018107 Himalayan Salt 2018116
45% 2018117
15 x 90g
15 x 90g
15 x 90g
15 x 90g

Divine White Chocolate
Strawberries 2018114
15 x 90g

Divine 70% Dark
Chocolate 2018130
30 x 35g

Divine Milk Chocolate
2018131
30 x 35g

Divine White
Chocolate 2018132
30 x 35g

Divine Milk Chocolate
Toffee&SeaSalt 2018105
15 x 90g

Divine Orange Milk
Chocolate 2021085
15 x 90g

Divine Orange Milk
Chocolate 2018135
30 x 35g

Divine & Bovetti
Divine Milk & White
Cappuccino 2018136
30 x 35g

Divine Salted Caramel
Milk 2021086
30 x 35g

Bovetti Melk Karamel
en zeezout 2022120
15 x 50g

Bovetti Melk
suiker harten 2022121
15 x 50g

Bovetti Melk gekristalliseerde rozen 2022122
15 x 50g

Bovetti Puur gekonfijte
sinaasappel 2022123
15 x 50g

Bovetti Puur Espelette
chilli peper 2022124
15 x 50g

Bovetti Puur
suiker harten 2022125
15 x 50g

Bovetti kerst Melk
2022051
15 x 100g

Bovetti kerst Puur
2022052
15 x 100g

Bovetti kerst Wit
2022053
15 x 100g

Gratis display karton
(leeg) bij afname
4 varianten 2022126

Bovetti adventkalender
2022054
6

Monin
MONIN siroop
Chocolade 2009971
6 x 25cl

MONIN siroop
Hazelnoot 2009972
6 x 25cl

MONIN siroop
karamel 2009973
6 x 25cl

MONIN siroop
Vanille 2009974
6 x 25cl

MONIN siroop Witte
Chocolade 2013371
6 x 25cl

MONIN siroop
Kaneel 2013373
6 x 25cl

MONIN siroop
Kokos 2014250
6 x 25cl

MONIN siroop
Mojito Mint 2014251
6 x 25cl

MONIN siroop Chocolate Cookie 2020001
6 x 25cl

MONIN siroop
Rose 2020002
6 x 25cl

MONIN siroop
Pina Colada 2020003
6 x 25cl

MONIN siroop
Caramel 2021073
6 x 70cl

MONIN siroop
Chai Tea 2021074
6 x 70cl

MONIN siroop
Hazelnut 2021075
6 x 70cl

MONIN siroop
Amaretto 2009970
6 x 25cl

Monin
MONIN siroop
Vanilla 2021076
6 x 70cl

MONIN siroop
Amaretto 2021077
6 x 70cl

MONIN Muscovado
sugar2021078
6 x 25cl

MONIN siroop
Cold Brew 2021079
6 x 25cl

MONIN siroop
Cold Brew 2022101
6 x 70cl

MONIN Coffee
siroop set 2021080
10 x 3 x 5cl

MONIN Miniature
Cocktailset 2014252
12 x 5 x 5cl

MONIN miniature
Coffeeset 2009950
12 x 5 x 5cl

MONIN topping
caramel 2020011
6 x 50cl

MONIN L’Artiste
cacao 2020017
6 x 15cl

MONIN L’Artiste
caramel 2020018
6 x 15cl

MONIN topping
milk chocolate 202010
6 x 50cl

MONIN siroop
Pumpkin 2022100
6 x 25cl

Havafiesta & Chai & Tea
Havafiesta Iced Coffee
Vanilla 2022065
6 x 25cl

Havafiesta Iced Coffee Havafiesta Iced Coffee Havafiesta Iced Coffee
Caramel 2022066
Salty Caramel 2022067
Hazelnut 2022068
6 x 25cl
6 x 25cl
6 x 25cl

Drink me Chai
Vanilla 2009495
4 x 1 kg

Drink me Chai
Spiced 2009494
4 x 1kg

Drink me Chai
Vegan 2010100
6 x 250g

Drink me Chai
Spiced 2020101
5 x 8 x capsule 14g

Drink me Chai
Artisan Blend 2017015
4 x 1kg

Stunning Sofia, Jasmijn
thee 2013400
5 x 20 zakjes

Drink me Chai
Spiced 2009492
6 x 250g

Smoking Joe, Lapsan
Sauchong 2013401
5 x 20 zakjes

Drink me Chai
Vanilla 2009493
6 x 250g

Little Green Bag, Groene thee (bio) 2013402
5 x 20 zakjes

Mr. Jones & á Table!
Monkey’s Wedding, Earl
Grey (bio) 2013403
5 x 20 zakjes

Natural High, Kamille
thee (bio) 2013408
5 x 20 zakjes

Cappuccinostrooier
suiker-cacao 2006210
6 x 100g

Hotel d’Ampour, Rozen
thee 2013404
5 x 20 zakjes

Cape Fare well, Rooibos (bio) 2013405
5 x 20 zakjes

Lulu’s Garden, Lychee Instant Karma, Specerijen
thee 2013409
thee (bio) 2013410
5 x 20 zakjes
5 x 20 zakjes

Cappuccinostrooier
cacao 2006215
6 x 50g

Sneeuwamandelen
2010217
12 x 150g

Black Beaty, Zwarte
thee (bio) 2013406
5 x 20 zakjes

Chef Chaoun, Munt
thee (bio) 2013407
5 x 20 zakjes

Nice Nancy, Verveine Cappuccinostrooier
thee (bio)2013411 suiker-kaneel 2006205
6 x 100g
5 x 20 zakjes

Koffiebonen puur
2010218
12 x 150g

Chocolade cranberries
2013381
12 x 150g

á Table!, Madhu & Pepernoten
Tiramisu amandelen
2013382
12 x 150g

Sneeuwcaramels
2014576
12 x150g

Kaneelamandelen
2015021
12 x 150g

Pecantruffles
2015022
12 x 100g

Stroopwafelrotsjes
melkchoco 2019750
12 x 140g

8 719956 380693

Pindarotsjes zeezout
karamel 2019751
12 x 140g

Marshmallow Treats
Hartjes r/w 2015102
12 x 175g

Marshmallow Treats
Spiralen 2015103
12 x 175g

Marshmallow Treats
Cirkel Mix 2015104
12x175g

Marshmallow Treats
Roze Bollen 2015107
12x225g

Marshmallow Treats
Twirly 2020140
12 x 175g

Madhu Honey Pearls
2019620
40 x 10 x 7g

Peppernuts Chocolade
mix 2021065
18 x 250g

Peppernuts Pure
Chocolade Zeezout
2021066 18 x 250g

8 719956 380709

Marshmallow Treats
bollen r/w/r 2015600
12x225g

Pepernoten & Quick Milk
Peppernuts Cappuccino
2021067
18 x 250g

Peppernuts Truffel
2021068
18 x 250g

Peppernuts
Stroopwafel 2021069
18 x 250g

Peppernuts
Appeltaart 2021070
18 x 250g

Peppernuts Caramel
Zeezout 2021071
18 x 250g

Quick Milk 5
Display 2013573
(4x40)

Quick Milk Melkpak
2019110
12 x 20 rietjes

Quick Milk 5
Chocolate 2013575
20 x 5 rietjes

Quick Milk 5
Strawberry 2013576
20 x 5 rietjes

Quick Milk 5
Vanilla 2013577
20 x 5 rietjes

Quick Milk 5
Banana 2013578
20 x 5 rietjes

Quick Milk 5
Caramel 2017081
20 x 5 rietjes

Quick Milk 5
Forest Fruit 2019111
20 x 5 rietjes

Quick Milk 5 Coconut
Chocolate 2019112
20 x 5 rietjes

Candy Canes
Candy cane transparant spekjes 2021030
12 x 30g

Candy cane koker
rood/wit 2019131
12 st

Candy Canes
in Tub 2017092
100 x 28g

Candy Canes Giant
2017094
300 x 50g

Candy cane koker
Candy cane regenboog Mr. Stanley’s Curly candy
rood/wit/groen 2019132
2022082
cane 2022075
12 st
12 st x 12g
18 st x 115g

Productoverzicht kerst
Fortune cookies
2019130
12 x 84g

Prosecco+bonbons
2022085
8 x 63g

Melkchoco letter
X-MAS 2021014
8 x 180g

Vingerpoppetje
kerst 2022083
24 x 65g

Kerstbal glitter
rendier 2021031
12 x 45g

Kerstbal glitter
sneeuwman 2021032
12 x 45g

Kerstbal papier
rood 2021060
12 x 30g

Kerstbal blik
munten 2022084
12 x 25g

Melkchoco lolly pop
Melkchoco lolly pop
ster zilver 2021015 kerstboom zilver 2021016
20 x 40g
20 x 35g

Melkchoco lolly pop
Melkchoco lolly pop
ster goud 2021017 kerstboom goud 2021018
20 x 35g
20 x 40g

Melting snowman
met spekjes 2021061
12 x 75g

Zuurstokken
Zuurstok Aardbei
25cm 2014140
20 x 55g

Zuurstok Cola
25 cm 2014142
20 x 55g

Zuurstok Zoete Salmiak
25 cm 2014144
20 x 55g

Poederkaneel
25 cm 2014151
20 x 55g

Poederkaneel
32 cm 2014152
25 x 118g

Fruitstok kersen
25 cm 2014154
20 x 55g

Heldere wijnstok
25 cm 2014161
30 x 55g

Heldere dropstok
25cm 2014162
30 x 55g

Musketstok
25 cm 2014160
20 x 55g

Zuurstok Bubblegum
5 cm 2014146
20 x 55g

Fruitstok kersen
32 cm 2014155
25 x 118g

Zuurstok Sweety
25 cm 2014147
20 x 55g

Zuurstok Regenboog
25 cm 2014157
20 x 55g

Not Just BBQ
Smoke Chunks
Apple 2022005
6 x 1kg

Smoke Chunks
Beech 2022006
6 x 1kg

Smoke Chunks
Cherry 2022007
6 x 1kg

Smoke Chunks
Hickory 2022008
6 x 1kg

Smoke Chunks
Whisky 2022009
6 x 1kg

Firestarters
2022011
8 x 24 pieces

Fireherbs
2019555
6 x 250g

BBQ stoofpot rub
rund 20210025
6

BBQ stoofpot rub
wild 2021026
6

BBQ stoofpot rub
goulash 2021027
6

BBQ marshmallows
2021100
10 x 250g

Multi 3-pack rubs
2016326
6 packs

BBQ marshmallows
2014030
12 x 250g

BBQ marshmallows mix
2016340
12 x 250g

XXL BBQ marshmallows
2019070
8 x 500g

Not Just BBQ & Kettle
Hot Chilli Challenge
Pack 2022001
6 x 5 x 50ml

Rubs giftset
2021000
6 x 5 x ±70g

Rubs giftset Smoke
2022000
6 x 5 x ±70g

Gift pack steak
2019550
6 packs

Gift pack fish
2019551
6 packs

8 719956 380433

Double Display
2014600
82,5cm x 76cm x 216,5cm

FRONT SIDE

Popcorn Sweet &
salty 2021040
20 x 65g

Single Display
2016350
82,5cm x 47,5cm x 216,5cm

BACK SIDE

Popcorn Caramel &
salty 2021041
20 x 65g

Popcorn Licorice
2021042
20 x 65g

Popcorn Sweet
Chili 2021043
20 x 65g

Popcorn Jalapeno
Cheese Onion 2021044
20 x 65g

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 31-07-2022
- Alle in deze uitgave genoemde aanbiedingen zijn geldig
op bestellingen geplaatst vóór 31-07-2022
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

