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Vier het najaar

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 flink uit met een assortiment om warm van te worden.
Met warme chocolademelk, chai latte en glühwein.
Feestelijke chocolades en gift items. Snoepgoed
voor onder of ín de boom. En Italiaanse cake voor
bij het kerstontbijt.
Maar genieten doe je het liefst natuurlijk de hele
winter lang. Dus introduceren 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 het assortiment van Choc-o-Lait.
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

Dé trend uit Amerika: Sweet Tables! Je hebt er
vast al van gehoord. Een uitbundig aangeklede tafel vol snoepgoed en andere lekkernijen.
Voor een verjaardag, jubileum, bruiloft of tuinfeest. Óf voor Kerst! Want het mooiste van
een goed gevulde Sweet Table is dat de gasten
alles zelf mogen doen. En je zelf dus meer tijd
door kunt brengen met je dierbaren. Het enige dat jij hoeft te doen is zorgen voor de juiste
decoratie en een heleboel lekkers.
Een concept dat zich overigens zeer goed laat
vertalen naar de winkelvloer. Want wie wordt
er niet hebberig van een tafel vol chocolade!
Foodkitchen heeft het assortiment voor dit
najaar speciaal samengesteld voor het bouwen van een uitbundige Sweet Table, met als
thema Hot Chocolate. Een presentatie met
producten voor het maken van chocolademelk, maar ook andere winterse dranken
zoals glühwein en chai latte. En genoeg lekkers voor bij de warme chocolademelk, zoals
Italiaanse Panettone, Franse Biscuits, Engelse
Fudge en Zwitserse Chocolade.
En wordt deze Hot Chocolate Tabel dé eye
catcher in jouw winkel? Maak de tafel dan af
met zuurstokken en candy canes voor een extra spectaculair effect!
Bekijk de inspiratiefoto’s en gebruik onze tips
voor het creëren van de lekkerste Sweet Table.
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Creër een ‘wow’ effect door de producten op verschillende hoogten te presenteren en decoreer de
tafel met dennentakken, feestelijke kerstaccessoires en houten panelen.

Plaats een krijtbord op de tafel en maak er een
menukaart van of schrijf er leuke recepten en
kerstwensen op.

Met een plaid of stoere deken voeg je eenvoudig
een warme wintersfeer toe en creër je een huiselijk
gevoel. Houtblokken maken het geheel af.

Vul de tafel aan met feestelijk servies, servetten en
voorraadpotten. En gebruik een letterslinger om
de tafel een naam te geven.
p.5

Giftset Mok 4 sticks

Choc o Lait

Giftset Hout 4 sticks

Choc-o-Lait is met het uitgebreide assortiment voor
het maken van chocolademelk al jaren het paradepaartje 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.
Bij afname
van één doos van zes
verschillende smaken

10%*
korting

De sticks zijn verkrijgbaar in diverse smaken, waaronder de klassiekers ´milk´,
´dark´ en ´hazelnut´. Maar ook smaken als ´coconut´, ´caramel´ en ´peppermint´.
Om cadeau te geven zijn er giftsets compleet met een mooie beker!

Choc-o-Lait Sticks

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN GEPLAATST VÓÓR 31 JULI 2017

Bij afname
van twee dozen van
de drie verschillende
gift items

10%*
korting

Giftset Blik X-Mas
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Choc-o-Lait Lolly Mix

Nieuw

Bij afname
van 76 stuks

van Choc o Lait

gratis*

Dit najaar introduceert Choc-o-Lait een unieke productlijn met hand gemaakte chocoladelolly’s. Van dezelfde overheerlijke chocolade
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.

display

Bij aanschaf van
de complete display
per stick

10%*
korting

Met de vrijstaande Shipper Display van Choc-o-Lait
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.
* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN GEPLAATST VÓÓR 31 JULI 2017
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Kerstchocolades
Rond de feestdagen biedt Foodkitchem een schitterend assortiment kerstchocolades. Handgemaakte
figuren 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.
De chocolades zijn perfect als decoratie
in de kerstboom. Hang in de winkel een
boom vol met chocoladehangers en zet
de producten er in mooie manden omheen. Succes gegarandeerd!

Chocoladester, krans en kerstboom

Kerstﬁguur met chocoladesterretjes

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.
Chocoladelollies ster
p.11

Copperpot Fudge
Copperpot Originals is een reeks traditionele zoetwaren van één van de bekendste
Engelse banketbakkers. Het verhaal begint meer dan 25 jaar geleden, in het idyllissche plaatsje St. Ives. Hier werd de basis gelegd voor deze heerlijke verse fudge, geïnspireerd door de traditionele Engelse kookmethode met een koperen pot. Naast
de smaak, is ook veel aandacht aan de verpakkingen besteed. Deze zien er stuk
voor stuk mooi vormgegeven uit en zijn dus ideaal als kerstcadeautje.
In het bijzonder deze heerlijke winterse smaken. Een Christmas Spiced fudge
met gedroogd fruit en winterse specerijen. En een Apple Cinnamon fudge met de
smaak van warme appeltaart.

Copperpot Fudge

Christmas Greetings
Voor het tweede jaar heeft Foodkitchen
deze klassieke Zwitserse melkchocolades
in het assortiment. De doosjes hebben het
ontwerp van een kerstkaart en zijn daarom
extra leuk om cadeau te geven of om te versturen in plaats van een traditionele kerstkaart. De chocolades worden verkocht in
een display met zes verschillende designs.
De doosjes komen extra tot leven doordat
ze allemaal voorzien zijn van een feestelijke 3D opdruk en metallic gouden randen.

Chocolate Christmas Greetings

Bij afname
van de drie designs

gratis*
display

* ALLE AANBIEDINGEN GELDEN OP BESTELLINGEN GEPLAATST VÓÓR 31 JULI 2017

Praline Boxes

Christmas Pralines

Naast de chocoladerepen zijn er dit jaar ook feestelijke
cadeaudoosjes gevuld met twee Belgische pralines. Deze
kleine doosjes in verschillende kerstdesigns
zijnguur
perfect
Kerstﬁ
met chocoladesterretjes
voor in de kerstsok aan de schoorsteen of om toe te voe-# 2017056/2017057
gen aan een cadeaupakket.
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La Torinese Panettone
Kies voor een klassieke Kerst met de Panettones van La Torinese. Deze traditionele Italiaanse cake met gedroogde vruchten
speelt bij alle feestdagen een belangrijke rol.
Tijdens het ontbijt, de brunch of als dessert.
Panettone mag ook deze Kerst zeker niet
ontbreken.
De Panettone Classico is er in verpakkingen van 100 gram, 500 gram en 750 gram.
Panettone 100g, 500g, 750g

Pandoro

Naast de Panettones is er ook
de Pandoro Mignon. Deze
mini versie van 80 gram is
nog luchtiger dan Panettone
en bevat geen vruchten.
Pandoro Mignon

Panettone Ricetta Oro

Ricetta Oro

De Panettone Ricetta Oro
weegt 1000 gram en is gemaakt volgens een hoogwaardige receptuur met
gebruik van de beste ingrediënten. Deze Panettone is tevens voorzien van
een prachtige geschenkverpakking en afgewerkt
met een luxe lint.

Tip!

Is er nog Panettone
over? Maak er de volgende ochtend wentelteefjes van of gebruik
in een heerlijke ‘bread
& butter pudding’ als
dessert.

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!

Tip!

Maak een 360 graden kerstboom door
twee displays met
de rug tegen elkaar
te plaatsen. Succes
gegarandeerd!

Giga Kerstboom
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 overweldigend
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.
Giga Candy Cane Display
p.16

Candy Canes 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.
Candy Canes in Silo 28g

Candy Cane Blik

Als cadeautje zijn er ook vrolijke metalen blikken in de vorm van een mega
candy cane. De blikken zijn gevuld met
20 individueel verpakte Mini Candy Canes. Stapel de blikken hoog op voor een
indrukwekkende presentatie of leg ze
onder de kerstboom.
Candy Cane Blik

Counter Kerstboom
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
p.17

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 al verkrijgbaar in 4 verschillende smaken: banaan, vanille, chocolade en aardbei.
Speciaal voor het najaar introduceert Foodkitchen
twee nieuwe smaken om warm van te worden: Chocolate Banana & Caramel.

Caramel

Chocolate Banana

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!
p.18

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 a Table! en de
verschillende Candy Canes en je hebt een Sweet
Table om trots op te zijn!

Zuurstokken
Diverse afmetingen

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.

Pierre Biscuits
Nieuw in Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Foodkitchen: de heerlijke roomboter koekjes van Biscuiterie Pierre. Afkomstig uit het Noord-Franse Normandië.
De biscuits worden al sinds de 19e eeuw geproduceerd op basis van enkel natuurlijke ingrediënten.
De biscuits zijn verpakt in een kleurrijk
kartonnen doosje om ervoor te zorgen dat
ze heerlijk vers en knapperig blijven. En
met een ruime selectie aan smaken is er
voor iedereen iets bij. Ook is er een vrolijk
blik verkrijgbaar gevuld met boterkoekjes.
Leuk om als koekjesblik te gebruiken of om
cadeau te geven.
Pierre Biscuits
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D���
Cho�

Dolfin
Al jaren vertegenwoordigt Foodkitchen het prachtige
Belgische chocolademerk Dolfin. De meester chocolatiers bedenken originele combinaties, streven naar
subtiele harmonieën en zoeken naar de fijnste ingrediënten die ze selecteren uit het beste wat de natuur ons
biedt. Niet voor niets staat Dolfin over de hele wereld
bekend om zijn gewaagde combinaties.
Voor dit najaar presenteren we met trots de splinternieuwe lijn warme chocolademelkpoeders van Dolfin.
In dezelfde gewaagde smaken als de chocoladetabletten, zoals 55% cacao, karamel en gezouten boter, cacao
met amandelen en witte chocolade.

Choc�la�� Bl�n�
Een zijdezacht en
geraffineerd recept
voor de liefhebbers
van witte chcolade.

�5% Caca�
Voor een rijke maar
toch romige chocolademelk. Het bittere
van de pure chocolade
maakt de chocolademelk extra intens.

�5% Caca�
�i�� A�m�nd�
Een smaakvolle
blend van pure chocolade en amandelen
voor een rijke chocolademelk.

C�r���� & S�l�e�
B����.
De perfecte combinatie
van zoet en zout. Samen
met de melkchocolade
creëert deze poeder een
overweldigende chocolademelk ervaring.

Dolﬁn Chocolademelkpoeders
p.21

a Table Spice Mixes
Naast de zoetwaren van à Table introduceren
we dit najaar ook een productlijn met kruiden
mixen voor het maken van heerlijke warme winter dranken. Zo is er een mix voor Glühwein,
met heerlijke kruiden en specerijen als anijs,
kruidnagel en sinaasappel. Een mix voor het
maken van Chai Latte met kaneel en kardemom
en een bijzondere Speculaasthee.
a Table Spice Mixes *

CHAI LATTE
SPICE MIX

SPECULAAS
THEE MIX

* HET UITEINDELIJKE ONTWERP VAN DE VERPAKKING KAN AFWIJKEN.
* DE FOTO BEVAT NIET DE WERKELIJKE INHOUD VAN HET PRODUCT.

Tip!

Verkoop de kruidenmixen voor warme
dranken samen met de
cappuccinostrooiers van
à Table! Heerlijk over
slagroom of een Chai
Latte.

GLUHWEIN
SPICE MIX

a Table Winter Editions
Van ons eigen merk à Table! zijn er weer een aantal heerlijke zoetwaren en
lekkernijen voor onder de kerstboom. Dit najaar verkrijgbaar in een Special Edition winter uitvoering, om niet alleen tijdens de feestdagen, maar de
hele winter lang van te genieten.

Coffee Treats

Bij afname
van één doos van alle
zeven smaken

De Coffee& Tea Treats zijn dit najaar
voorzien van een winters label voor
extra sfeer en beleving. Zo passen de
producten uitstekend op een Sweet
Table in wintersfeer en doen ze het
extra goed in een kerst- of cadeaupakket. Ook de sneeuwcaramels zijn
speciaal voor dit winterthema toegevoegd aan de range.
Coffee & Tea Treats

5%*

korting
Bij afname
van 6 dozen per
smaak

Marshmallow Treats

gratis*
display

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!
Marshmallow Treats **

* AANBIEDINGEN GELDIG OP BESTELLINGEN VÓÓR 31 JULI 2017
** HET UITEINDELIJKE ONTWERP KAN AFWIJKEN
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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?
Bekijk en bestel alle Not Just BBQ artikelen op
www.foodkitchen.nl

Tip!

Presenteer de marshmallows in vuurkorven.
Decoreer met houtblokken, warme plaids en
dennentakken voor een
ultieme winterse
setting.
p.2

Productoverzicht
Choc-o-Lait Melk
2005045
24 x 33 g

Choc-o-Lait Puur
2005050
24 x 33 g

Choc-o-Lait Wit
2011027
24 x 33 g

Choc-o-Lait Hazelnoot
2005055
24 x 33 g

Choc-o-Lait Cointreau
2005060
24 x 33g

Choc-o-Lait Speculoos
2009015
24 x 33g

Choc-o-Lait Mokka
2010200
24 x 33g

Choc-o-Lait Karamel
2010201
24 x 33g

Choc-o-Lait Kokos
2015285
24 x 33g

Choc-o-Lait Pepermunt
2015286
24 x3 3g

Shipper Display
2015290
216 x 33g

Giftset Hout 4 sticks
2005063
6 sets

Giftset Mok 4 sticks
2016150
4 sets

Giftset Blik
2017001
4 sets

Lollie Mix 30 stuks
2017071
30 x 25g

Productoverzicht
Lolly Mix 76 stuks
2017072
76 x 25g

Sneeuwamandelen
2010217
12 x 150 g

Koffiebonen
2010218
12 x 150 g

Tiramisu Amandelen
2013382
12 x 150 g

Chocolade Cranberries
2013381
12 x 150 g

Kaneelamandelen
2015021
12 x 150 g

Pecantruffels
2015022
12 x 100 g

Sneeuwcaramels
2014576
12x150g

Bollen Rood Wit Groen
2015296
12 x 225g

Bollen Wit
2015293
12 x 225g

Glühwein Mix
2017101
6 x 100g

Chai Latte Mix
2017102
6 x 120g

Speculaasthee
2017103
6 x 120g

Ster Groen Musket
2015271
12 x 95g

Ster Rood Musket
2015272
12 x 95g

GLUHWEIN
SPICE MIX

SPECULAAS
THEE MIX

CHAI LATTE
SPICE MIX

Productoverzicht
Ster Mix Musket
2015273
12 x 95g

Ster Zilver Musket
2016141
12 x 95g

Krans Groen Musket
2015274
12 x 80g

Krans Rood Musket
2015275
12 x 80g

Krans Mix Musket
2015276
12 x 80g

Krans Zilver Musket
2016142
12 x 80g

Boom Groen Musket
2015277
12 x 95g

Boom Rood Musket
2015278
12 x 95g

Boom Mix Musket
2015279
12 x 95g

Boom Zilver Musket
2016143
12 x 95g

Lollie Ster Groen
2015280
20 x 35g

Lollie Ster Rood
2015281
20 x 35g

Lollie Ster Mix
2015282
20 x 35g

Lollie Ster Zilver
2016144
20 x 35g

Bal Sterretjes
2017055
12 x 75g

Productoverzicht
Boom Sterretjes
2017056
12 x 40g

Christmas Tree
2017065
20 x 100g

Santa
2017066
20 x 100g

Christmas Tree Santa
2017067
20 x 100g

Praline Boxes
2017068
24 x 24g

Christmas Spiced
2016082
12 x 175g

Apple Cinnamon
2016081
12 x 175g

Dolfin Almond
2017075
6 x 250g

Dolfin Caramel
2017076
6 x 250g

Dolfin White
2017077
6 x 200g

Dolfin 55% Cacao
2017078
6 x 200g

Quick Milk Caramel
2017081
20 x 5 rietjes

Chocolate Banana
2017082
20 x 5 rietjes

Pandoro Mignon
2017085
36 x 80g

Panettone Mignon
2017086
36 x 100g

Productoverzicht
Panettone Classico
2017087
20 x 500g

Panettone Classico
2017088
12 x 750g

Panettone Ricetta Oro
2017089
6 x 1000g

French Butter Cookies
2017111
12 x 125g

Lemon & Almond
2017112
10 x 150g

Mixed Berries
2017113
10 x 150g

Coconut
2017114
10 x 150g

Salted Caramel
2017115
10 x 150g

Milk Chocolate
2017116
12 x 135g

Dark Chocolate
2017117
12 x 135g

Heldere Wijnstok
2014161
30 x 25 cm

Pepermunt Groen WIt
2014312
45 x 25 cm

Citrus Groen Wit
2015331
25 x 32 cm

Gift Box
2017118
12 x 180g

Aardbei Rood Wit Groen
2014140
20 x 25cm

Productoverzicht
Citrus Groen Wit
2015332
8 x 50 cm

Musket Groen Rood
2015333
40 x 25cm

Framboos Gesuikerd
2014371
40 x 25 cm

Fruitstok Kersen
2014155
25 x 32 cm

Aardbei Rood Wit
2014320
45 x 25 cm

Aardbei Rood Wit
2014321
25 x 32 cm

Counter Display
2017091
200 x 14g

Candy Canes in Silo
2017092
100 x 28g

Framboos Rood Wit Groen
2014324
25 x 32cm

Framboos Gesuikerd
2014318
8 x 50 cm

Aardbei Gesuikerd
2014319
40 x 25 cm

Aardbei Rood Wit Framboos Rood Wit Groen
2014322
2014323
6 x 80 cm
45 x 25 cm

Candy Canes Giga
2017094
300 x 50g

Candy Cane Blik
2017095
16 x 100g

•
•
•
•
•
•
•

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
juli 2017.
Alle in deze uitgave genoemde aanbiedingen zijn
geldig op bestellingen geplaatst vóór 31 juli 2017.
Na de intekenperiode geldt OP=OP (Met uitzondering van de producten uit het reguliere Foodkitchen assortiment.)

Zijn er vragen dan horen we die natuurlijk 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

