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Geniet van het voorjaar

Foodkitchen
bestaat

15

jaar

pasen op
een stokje

Chocolade Lollies

om je tanden zacht zoete
in te zetten
kussentjes
Barú Nutty Thins

Marshmallow Treats

Geniet van het voorjaar
Genieten doe je bij Foodkitchen. Al sinds 2003, wat
betekent dat wij komend jaar een prachtig jubileum vieren. Al 15 jaar staat Foodkitchen garant voor
prachtige culinaire cadeaus, de lekkerste chocolade
en zoetwaren, op maat gemaakte assortimenten en
exclusieve merken. Bovendien is de Foodkitchen
familie de afgelopen jaren steeds een beetje uitgebreid. Met ons eigen merk a Table! en onze nieuwste aanwinst Not Just BBQ!
Maar eerst is het tijd voor een voorjaar om vrolijk
van te worden. Met gezellige paasdagen vol pastelgekleurde chocolade, zachte marshmallows en gift
items die je stiekem het liefst voor jezelf wil houden. Maar ook met heerlijke merken zoals Pierre
Biscuiterie, voor de lekkerste Franse boterkoekjes.
Of de Nutty Thins van Barú; flinterdunne chocolades met noten, voor een echt verwenmomentje.
Na 15 jaar is er bij Foodkitchen nog steeds teveel
om uit te kiezen. Dus kijk eens rond, laat je inspireren en geniet van het voorjaar!
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Choc o Lait

Houten Giftset
per 6 sets

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 in het schaats- en wintersportseizoen aan het begin van het nieuwe jaar.
Want wie wil er nu niet opwarmen met zo’n heerlijke
mok warme chocolademelk? Choc-o-Lait is verkrijgbaar in maar liefst 10 verschillende smaken.

Choc-o-Lait Sticks
24 x 33g

Om cadeau te geven zijn er heerlijke gift items van
Choc-o-Lait, zoals een trendy houten kratje met een
mok en 4 sticks. Of de giga mok, gevuld met Choco-Lait sticks.
Voor Pasen is er ook een cadeaublik, gevuld met
9 Choc-o-Lait sticks en voorzien van een speciale
paasverpakking; Celebrate Easter & Drink Hot Chocolate Together. Heerlijk toch?
Cadeaublik Pasen
Inhoud 9 sticks

Giga Mok 4 Sticks
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Lollies

van Choc o Lait

Shipper Display 216 x 33g
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Dit najaar introduceerde 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 vrolijke toppings. Perfect voor Pasen! 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.

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.
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Happy choco
Nieuw dit voorjaar zijn de Happy Choco. Vrolijke doosjes gevuld met kleine chocolaatjes in
verschillende paasfiguren. Er is een doosje met paaseitjes, schaapjes, konijntjes, kuikentjes
en een mix van allemaal. De doosjes zijn perfect om cadeau te geven of voor in een pakket.
Of strooi ze eens over de tafel tijdens de paasbrunch, zodat iedereen er heerlijk van kan
snoepen.
De doosjes zijn ook verkrijgbaar in een handige mixdisplay met alle vijf varianten.

Happy Choco
Easter Chocolates
20 x 75g
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Paaschocolades
Voor de Pasen biedt Foodkitchen een schitterend assortiment paaschocolades. Handgemaakte figuren van Belgische melkchocolade, gedecoreerd met kleurrijk musketzaad of
chocolade crispies. Iedere chocolade ziet er
uit als een cadeautje, doordat ze zijn verpakt
in transparante folie en afgewerkt met een
luxe lint.

Paaschocolade 12 x 95g

Ook heel leuk zijn de chocoladelollies, voorzien van verschillende
paasfiguren, zoals een paashaas,
kuikentje of een kip. De lolly’s zijn
verpakt in een transparante folie
met een feestelijke strik en kunnen
gepresenteerd worden in een daarvoor op maat gemaakte blister.

Lolly paasﬁguur
20 x 50g

Nieuw zijn de foliezakjes
met kleine chocoladetabletjes in de vorm van een
vlinder. Verkrijgbaar in
een variant met groen, wit
en geel musketzaad, rood,
oranje en wit musketzaad
of chocoladecrispies. Ook
deze zakjes zijn voorzien
van een feestelijke strik,
waarmee ze een perfect cadeautje zijn voor de Pasen.
Zakje met paasﬁguren
16 x 150g
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Dolfin

Dolﬁn Easter Box
12 x 120g

Al jaren vertegenwoordigt Foodkitchen het
prachtige Belgische chocolademerk Dolfin. De
meester chocolatiers bedenken originele combinaties, streven naar subtiele harmonieën en
zoeken naar de fijnste ingredi- ënten 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 voorjaar presenteren we met trots een
splinternieuwe lijn paasartikelen van Dolfin.
In dezelfde heerlijke smaken als de chocoladetabletten. Een doosje gevuld met de kleine
neapolitans van 5 gram in zes verschillende
smaken. Verkrijgbaar in een cadeaudoosje met
50 stuks of een plat doosje met 24 stuks.
Dolﬁn Easter Box
6 x 250g

Peche Gourmands

Daarnaast is er een heel nieuwe lijn met de zogenaamde Peche
Gourmands. Kleine tabletten van 30 gram in een eigentijdse
winkel en in vier bijzondere smaken; puur met gezouten amandelen, melk met speculaas, puur met nougat en melk met gezouten karamel. Verkrijgbaar in doosjes van 25 stuks of een complete display met 25 stuks van alle vier smaken. Ook verkrijgbaar als
neapolitans van 5 gram.
Peche Gourmand
25 x 30g
Peche Gourmand
Neapolitans
24 x 5g
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Nutty Thins
De Nutty Thins van Barú zijn heerlijk dunne chocoladetabletjes gemaakt van Belgische chocolade,
gevuld met verschillende noten en smaakmakers
als zeezout en chili flakes. De chocolaatjes zijn verpakt in vrolijke zakjes van 50 gram en zijn daarmee een ideale snack. De Nutty Thins zijn heerlijk
bij de koffie en thee, maar zijn ook te verwerken
in desserts.

De Thins zijn gemaakt van enkel natuurlijke ingrediënten, bevatten geen kunstmatige kleur-,
geur- of smaakstoffen en zijn gemaakt van UTZ
gecertificeerde chocolade. Het dunne chocolaatje
is in combinatie met onder andere amandelen en
cashewnoten super krokant voor een heerlijke
chocoladebeleving.

De Nutty Thins zijn verkrijgbaar in de smaken Roasted Almond & Sea Salt, Granola & Blueberry, Roasted Cashew & Caramel en Roasted Almond & Sweet
Chili. Ze zijn er in zakjes van 120g om lekker met
elkaar te kunnen delen. En zakjes van 50g voor on the
go of om helemaal voor jezelf te houden.

Nutty Thins
12 x 50g

Nutty Thins
12 x 120g
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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.

Pierre Biscuits Gift Tin
12 x 180g

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 en perfect
voor het voorjaar!
Pierre Biscuits
12 x 125g/10 x 150g
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Pierre Biscuits Chocolat
12 x 135g
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Rawbite
Rawbite is opgericht in Denemarken door Morten, Nikolaj en Rolf. Het idee achter Rawbite was
om een simpel, eerlijk en gezond product te maken dat makkelijk mee te nemen is en waar je
overal van kunt genieten. Dit idee resulteerde
in een biologische fruit- en notenreep. Sinds de
eerste Rawbite aan de keukentafel werd ontwikkeld is de vraag nog steeds groeiende en wordt
Rawbite al in meer dan 30 landen verkocht.

Alles aan Rawbite is gedreven door simpliciteit,
vreugde en enthousiasme voor het product. Ondanks dat de keukentafel niet groot genoeg meer
is om aan de grote vraag te voldoen, is dat nog
steeds de plek waar recepten worden ontwikkeld
en waar niemand stopt tot de smaak fantastisch is.

Rawbite, diverse smaken
12 x 50g
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Marshmallow Treats
De Marshmallow Treats van à Table! passen met hun vrolijke pasteltinten perfect bij het voorjaar! Ze zijn
een fantastisch cadeautje of snoepmomentje voor tussendoor. Zacht romige spekken, verpakt in een transparante zak. De marshmallows zijn er in diverse varianten, zoals hartjes, wolkjes, spiralen en roze bollen.
Of kies voor een lekkere mix van roze, rode en witte bollen. Ook leuk voor Valentijn of Moederdag!

Marshmallows, diverse soorten
12 x 175/225g

Voorjaarsmix

Fris en Fruitig

Marshmallows Aardbei/Meloen
12 x 175g

Zin in de zomer krijg je met deze
vrolijke marshmallows in de vorm
én met de smaak van aardbei en
watermeloen. Exclusief beschikbaar voor het voorjaar.

Voor het voorjaar is er een speciale voorjaarsmix met oranje, gele en
groene bollen. Leuk op de paastafel,
als cadeautje of om zelf op te snoepen. Exclusief beschikbaar voor het
voorjaar.

Display

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! topkaar voor een echter eye catcher in de winkel.

Marshmallow Display

Bollenmix Voorjaar
12 x 225g
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Sweet Dutch Treats
À Table! staat voor het lekkerste culinaire cadeautje! Alle à Table! producten zijn van hoge kwaliteit en
zien er tegelijkertijd mooi vormgegeven uit. Als een cadeautje dus. De à Table! Oudhollandse snoepjes
worden gemaakt naar oud recept en zijn er in verschillende smaken, variërend van hardzoete dropmix en
kaneelstokjes tot zuurtjes en haknougat. En ze smaken niet alleen lekker...maar zien ze er ook nog eens
heel vrolijk uit! Perfect voor in het voorjaar dus.

Sweet Dutch Treats, diverse soorten
12 x 175/225g

Zuurstokken

Foodkitchen heeft een heerlijk assortiment met
zuurstokken. Er is voor ieder wat wils: groot en
klein, jong en oud, nostalgisch of juist modern!

Zuurstokken
Diverse varianten en formaten

Er zijn diverse smaken en maten verkrijgbaar en
alle smaken zijn aanwezig. Het is een kleurenparade die de aandacht trekt van alle klanten en de
ultieme traktatie voor de zoetekauwen onder ons!
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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 verschillende smaken: banaan, vanille, chocolade, aardbei, chocolade banaan en karamel.
Quick Milk, diverse smaken
20 x 5 rietjes

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

Drink me Chai
Drink me Chai is al jaren één van de best verkopende
merken bij Foodkitchen. Het is dé warme drank voor
wie eens iets anders wil dan koffie, thee, cappuccino
of latte. Chai is Indiaas voor ‘thee’, maar staat in de
Westerse wereld voor een luxe mengeling van gezoete zwarte thee, melk of room en exotische specerijen. Drink me Chai is 99% cafeïnevrij en verkrijgbaar
in de smaken Spiced, Vanilla, Peppermint, Mango,
Green Tea, Chocolate en een Skinny Blend.
In sommige landen wordt Chai met heet water bereid, maar bij ons
vooral met hete (gestoomde) melk. Drink me Chai bevat alle antioxidant voordelen van thee, maar is daarbij heerlijk zoet en romig
en gekruid met verwarmende specerijen zoals kaneel, gember, kardemom of kruidnagel. In combinatie met ijs, fruit en koude melk
kun je er ook Iced Chai, smoothies en milkshakes mee maken.

Artisan Blend

Free From

Nieuw van Drink me Chai: Free
From! Deze smaak is net zo lekker
als de reguliere Drink Me Chai Spiced, maar bevat geen toegevoegde
suikers. Daarnaast bevat de Free
From variant geen zuivel en kan die
naast reguliere melk ook met melk
alternatieven worden gemaakt, zoals soja of amandelmelk.

Drink me Chai Free From
6 x 200g

Sachets

Drink me Chai is er vanaf nu
ook in handige eenpersoons
sachets. De sachets bevatten
15g en zijn daarmee precies afgepast voor één heerlijke Chai
Latte. Handig voor onderweg
of in de horeca. Verkrijgbaar
in Spiced en Free From.

Drink me Chai Sachets, 30 x 15g

Drink me Chai Artisan Blend
4 x 1kg

Daarnaast introduceert Drink Me Chai
de ´Artisan Blend´. Een compleet nieuw
horeca concept waar iedere barista zijn
of haar eigen draai aan kan geven. De
Artisan Blend bevat geen zuivel en kan
daardoor net als de Free From met gewone melk, maar ook met melkalternatieven worden gemaakt, zoals soja- of
amandelmelk. De Artisan Blend bevat
ook geen kunstmatige kleurstoffen en
conserveringsmiddelen. Is glutenvrij en
99% caffeïne vrij. En bevat bovendien
25% minder suiker.

Drink me Chai, diverse smaken
6 x 250g/225g
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Productoverzicht
Choc-o-Lait Melk
2005045
24 x 33g

Choc-o-Lait Puur
2005050
24 x 33g

Choc-o-Lait Wit
2011027
24 x 33g

Choc-o-Lait Hazelnoot
2005055
24 x 33g

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 x 33g

Shipper Display
2015290
216 x 33g

Giftset Hout 4 sticks
2005063
6 sets

Giftset Mok 4 sticks
2016150
4 sets

Giftset Blik
2017002
4 sets

Lollie Mix 30 stuks
2017071
30 x 25g

Productoverzicht
Lolly Mix 76 stuks
2017072
76 x 25g

Choco Chickens
2017201
20 x 75g

Choco Bunnies
2017202
20 x 75g

Choco Sheep
2017203
20 x 75g

Choco Easter
2017204
20 x 75g

Choco Eggs
2017205
20 x 75g

Happy Choco Display
2017206
20 x 75g

Choco Ei Musket
2016026
12 x 95g

Choco Ei Crispy
2016028
12 x 95g

Paas Lollie Oranje
2017050
20 x 50g

Paas Lollie Groen
2017051
20 x 50g

Zakje Pasen Crispy
2017143
16 x 150g

Zakje Pasen Groen
2017142
16 x 150g

Zakje Pasen Oranje
2017141
16 x 150g

Dolfin Box Easter
2017216
6 x 250g

Productoverzicht
Dolfin Box Easter
2017217
12 x 120g

Dolfin Neapolitans
2017215
10 x 120g

Dolfin Salted Almonds
2017210
25 x 30g

Dolfin Nougat
2017211
25 x 30g

Dolfin Speculoos
2017212
25 x 30g

Dolfin Caramel
2017213
25 x 30g

Cashew & Caramel
2017121
12 x 50g

Almond & Sea Salt
2017122
12 x 50g

Granola & Blueberry
2017123
12 x 50g

Almond & Sweet Chili
2017124
12 x 50g

Cashew & Caramel
2017125
12 x 120g

Almond & Sea Salt
2017126
12 x 120g

Granola & Blueberry
2017127
12 x 120g

Almond & Sweet Chili
2017128
12 x 120g

Rawbite Peanut
2016158
12 x 50g

Productoverzicht
Mixed Berries
2017113
10 x 150g

Coconut
2017114
10 x 150g

Salted Caramel
2017115
10 x 150g

French Butter Cookies
2017111
12 x 125g

Lemon & Almond
2017112
10 x 150g

Milk Chocolate
2017116
12 x 135g

Dark Chocolate
2017117
12 x 135g

Gift Box
2017118
12 x 180g

Rawbite Cashew
2016151
12 x 50g

Rawbite Cacao
2016152
12 x 50g

Rawbite Coconut
2016153
12 x 50g

Rawbite Spicy Lime
2016154
12 x 50g

Rawbite Cinnamon
2016155
12 x 50g

Rawbite Vanilla Berries
2016156
12 x 50g

Rawbite Protein
2016157
12 x 50g

Productoverzicht

Bollen Mix Voorjaar
2016015
12 x 225g

Wolken Blauw-Wit
2015101
12 x 175g

Hartjes Roze-Wit
2015102
12 x 175g

Spiralen
2015103
12 x 175g

Cirkel Mix
2015104
12 x 175g

Roze Bollen
2015107
12 x 225g

Roze-Wit-Rood Bollen
2015600
12 x 225g

Aardbeien
2016010
12 x 175g

Watermeloenen
2016011
12 x 175g

Kaneelstokjes
2014578
12 x 150g

Oud Hollandsche Mix
2014570
12 x 150g

Kaneelkussentjes
2014571
12 x 130g

Dropmix
2014572
12 x 150g

Haknougat
2014577
12 x 130g

Framboosjes
2014579
12 x 150g

Productoverzicht
Aardbei 25cm
2014140
20 x 55g

Cola 25cm
2014142
20 x 55g

Salmiak 25cm
2014144
20 x 55g

Bubblegum 25cm
2014146
20 x 55g

Sweety 25cm
2014147
20 x 55g

Poederkaneel 25cm
2014151
20 x 55g

Poederkaneel 32cm
2014152
25 x 118g

Poederkaneel 50cm
2014153
8 x 480g

Kersenstok 25cm
2014154
20 x 55g

Kersenstok 32cm
2014155
25 x 118g

Fruitstok 50cm
2014156
8 x 480g

Regenboog 25cm
2014157
20 x 55g

Musketstok 25cm
2014160
20 x 55g

Heldere Wijn 25cm
2014161
30 x 55g

Heldere Drop 25cm
2014162
30 x 55g

Productoverzicht
Poederkaneel 80cm
2014167
6 x 1150g

Kersenstok 80cm
2014168
6 x 1150g

Quick Milk Caramel
2017081
20 x 5 rietjes

Chocolate Banana
2017082
20 x 5 rietjes

Chocolate
2013575
20 x 5 rietjes

Strawberry
2013576
20 x 5 rietjes

Vanilla
2013577
20 x 5 rietjes

Banana
2013578
20 x 5 rietjes

Chai Spiced
2009492
6 x 250g

Chai Skinny
2015180
6 x 250g

Chai Chocolate
2010185
6 x 250g

Chai Peppermint
2010186
6 x 250g

Chai Free From
2017060
6 x 200g

Chai Vanilla
2009493
6 x 250g

Chai Mango
2010187
6 x 250g

Productoverzicht
Chai Green Tea
2012160
6 x 220g

Chai Artisan Blend
2017015
4 x 1000g

Chai Spiced Sachet
2017130
30 x 15g

Chai Spiced Free From
2017131
30 x 15g

Leveringsvoorwaarden
• 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 seizoensartikelen zijn te bestellen tot en met
28 januari 2018.
• Na de intekenperiode geldt OP=OP
• Producten uit het reguliere Fookitchen assortiment zijn uiteraard doorlopend verkrijgbaar.

Zijn er vragen dan horen we dat 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

www.foodkitchen.nl

