Geertjes Kerstpakketten
Prijzen zijn inclusief BTW
boerenknus

altijd goed
- kaasdipje
- koekaasje naturel
Verpakt in cellofaan

-

rieten mandje
koekaasje naturel
kaasmosterd
sapje

€ 9,95

€ 12,95

boerengoed

boerenkracht
- koekaasje naturel
- kaasmosterd
- boeren kracht
(natuurijk energiedrankje)

-

papierentasje
koekaasje naturel
kaasmosterd
chocolade kerstreep
gelei met fruit van
ons eigen erf.

€ 15,95

€ 17,50

Vrolijk kerstfeest
-

rieten mandje
biologisch rood wijntje
borrelstokjes
koekaasje naturel
kaasmosterd
kaasdip

Boeren kerst
-

verpakt in cellofaan

€ 18,50

gezellig mandje
- Rieten
(planten)mandje
- wijntje
- kerstchocolade
- geiten- / koekaasje
- mosterd
- jam

metalen kerstschaaltje
honing kruiden 37,5 cl
borrelnootjes
koekaasje naturel
kaasmosterd

€ 18,95

boeren plezier
-

houten kistje
koekaasje naturel
krokantjes
kaasmosterd
kaasdip
wijntje
€ 19,95

€ 19,50
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Groene kerst

Kerst tasje
-

kartonnen tasje
honing kruidenwijn 37,5 cl
chocolade kerstreep
koekaasje naturel
kaasdipje
€ 21,95

-

rieten mandje met strik
sapje
geitenkeutels
koekaasje met kruiden
3 vruchtenstroop
appel kaneelwafels
honing mosterdsaus
€ 21,00

boeren gezelligheid

boerenplank
-

kaasplank
biologische wijn
mosterd
koekaasje naturel
€ 21,95

-

mandje met witte stof
pannenkoekenmeel
appel schenkstroop
koekaasje naturel
pure appelsap 0,75 cl
jam
chocolade kerstreep
€ 22,50

boeren favoriet
-

mandje met stof
Pure sap 0,75 cl
mosterd
3 vruchtenstroop
Koekaasje naturel
jam
€ 22,95

winteravond
-

rieten fruitbord
kerst servetten
stukje koeienkaas
kaasdip
bruisende kersensecco
20cl
- 2 champagne glazen
€ 23,50

boeren opsteker
-

rieten mandje
jam
appelchips
toast
koekaasje naturel
kaasdip
tapenade
€ 23,95

Biologische boer
-

Kartonnen mandje
Pure sap
geitenkaas koekjes
appel kaneelwafels
geitenkaasje naturel
mosterd
jam
€ 25,50
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boeren liefde
-

boeren tas

rieten mandje
oud Hollandse snoep
honing kruidenwijn 22,5 cl
chocolade wintercake
mosterd
harten koekaasje

-

€ 25,50

papieren tas
pure sap 75 cl
hoeksche waard chips
speciaal biertje
koekaasje naturel
chocolade kerstreep
appel kaneelwafels
mosterd
dip
€ 26,50

kerstpret
-

rode boerin

Metalen (planten)bakje
brooddipper
kromkommersoep
tapenade
chocolade kerstreep
borrelstokjes
geiten- / koekaas
wijntje

-

rieten mandje met stof
pure sap
hoeksche waard chips
oud Hollandse snoep
kruiden koekaasje
mosterd
tapanade
jam

€ 27,95

boeren strik
-

€ 28,50

boeren pracht

rieten mandje met strik
puur sapje
koekjes van eigen deeg
appelchips
kruiden koekaasje
kaasdip
mosterd
jam

-

pure sap
koekaasje naturel
appelchips
kaasmosterd
kaasdip
kerst chocolade
3 vruchtenstroop
€ 29,50

€ 28,95

winterpret
boeren kijkdoos
-

kartonnen vensterdoos
hoeksche waard chips
droge worst
stuk oude koekaas
kaasdip
kaasmosterd
borrelnootjes
wijn
€ 29,95

-

kartonnen doos
metalen kerstschilc
honing kruidenwijntje
koekaasje naturel
kaasmosterd
borrelnootjes
griesmeel
vruchtensaus
chocolade kerstreep
waxinehouder met
lichtje
€ 32,50
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boeren feestdagen

boeren genot

- crème teiltje met gele
strepen
- biologische rode wijn
- appel kaneelwafels
- hoeksche waard chips
- kruiden koekaasje
- borrelstokjes
- brooddipper
- kaasmosterd
- appelstroopje
- kersthanger

-

rieten mand met stof
honing kruiden wijntje
chocolade kerstcake
kaaskoekjes
gedroogde tomaatjes
koffie likeur
geitenkaasje naturel
kaasdip
puur sapje
€ 37,50

€ 36,50

boeren groet
-

boeren gevoel

rieten mand met stof
honing kruiden wijn
hoeksche waard chips
griesmeel
vruchtensaus
speltkoek
kruiden koekaasje
kaasmosterd
appelstroop
chocolade kerstreep

-

rieten mand
koekjes van eigen deeg
hoeksche waard chips
biologische wijn
kerst servetten
boeren bonte notenmix
pannenkoekenmeel
kerst chocolade
koekaasje naturel
bloemenhoning

€ 37,95

luxe ovenschotel
- stenen ovenschotel
in verschillende kleuren
- biologische wijn
- verse eipasta
- pastasaus
- stuk geiten- / koeienkaas
- brooddipper
€ 42,95

€ 39,95

boeren emmer
-

ijzeren emmer
biologische wijn
hoeksche waard chips
speciaal biertje
chocolade kerstreep
jam
kruiden koekaasje
kaasmosterd
geitenkeutels
borrelnootjes
€ 46,50
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boerenkist
-

Geertjes verrassing

houten lage kist
hoeksche waard chips
honing kruidenwijn
kromkommersoep
3 vruchtenstroop
Kerst cake
speltkoek
scharrelroom (advocaat)
mosterd
koekaasje naturel
geitenkeutels (salmiak snoep)
kersthanger

-

€ 43,50

kerstdoos
chocolade kerstreep
bloemenhoning
kerst cake
vruchtensaus
pannenkoekenmeel
bakkersmuesli
appelchips
pure sap
appel kaneelwafels
koekaasje naturel
appelstroop
luxe mosterd dillesaus
crackers
€ 47,50

Geertjes feest
-

boeren schat

ijzeren mand met gaten
biologische wijn
hoeksche waard chips
chocolade wintercake
kromkommersoep
Kerst chocolade
boeren bonte notenmix
geitenkaasje naturel
mosterd
kaasdip
pure sap
pannenkoekenmeel
jam
6 verse eieren

-

€ 43,50

kartonnen ondergrond
biologische wijn
hoeksche waard chips
pure sap
honingkoek
Kerst cake
mosterd
crackers
bloemenhoning
knoflook yoghurtsaus
appelstroop
tapenade
appel kaneelwafel
borrelstokjes
€ 52,50

bioboer deluxe
-

houten kist
biologische wijn
geiten kaaskoekjes
toast
pure sap
pannenkoekenmeel
chocolade kerstreep

-

Ketchup
geitenkaasje naturel
mosterd
olijfolie
jam
appel kaneelwafels
€ 57,50
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boeren feest
-

rieten mand
oud Hollandse snoepjes
hoeksche waard chips
pure sap
runderbouillon
biologische wijn
chocolade kerstreep
geitenkaas koekjes

-

Luxe mosterd dillesaus
kleintje bloemenhoning
knoflook mayonaise
kerst cake
kruiden koekaasje
jam
kwaliteits olijfolie
€ 59,95

boeren luxe
- rieten mandmet stof en
hengsels
- appelchips
- biologische wijn
- kruiden voor glühwijn
- kersthanger
- zongedroogde tomaatjes
- olijven
- kip mosterd stoofpot
- chocolade kerstcake
- kwaliteits olijfolie

-

appel kaneelwafels
koffielikeur
mosterd dillesaus
boerenmeisjes
boerenjongens
kerst chocolade
jam
koekaasje naturel
kaasdip
€ 75,-

volle boerenkist
-

houten kist
biologische wijn
kersthanger
metalen kerstbord
kerst chocolade
kleintje jam
pot rundersoep
speciaal biertje
hoeksche waard chips
honingkoek
pure Hollandse sap

-

ouderwetse griesmeel
dessertsaus
vier vruchtenjam
stoofperen
koekaasje naturel
kaasdipje
kerst chocoladereep
koetjesdrop
geitenkeutels (salmiak snoep)
mosterd
kleintje appelstroop
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boeren vreugde
-

rieten mand
kromkommersoep
hoeksche waard chips
boeren geluk (1 liter wijn)
appelsaptap ( 5 L, na openen 2
maanden houdbaar)

-

oude wijven ontbijtkoek
3 vruchtenstroop
pannenkoekenmeel
appel schenkstroop
koekjes van eigen deeg
kleintje mosterd

-

Harten koekaasje
Kerst tulband
Appel kaneelwafels
jam
crackers
kerst chocolade
geitenkaasje naturel
stoofpot
houten waxinehouder met
lichtje
€ 95,-

rijke boer
-

-

rieten mand
pure Holandse appelsap
kruiden voor warme appelsap
boeren geluk (1 liter wijn)
hoeksche waard chips
algen eipasta
kerst chocolade
scharrelroom (advocaat)
kerst tulband
pastasaus

appelchips
jam
bloemenhoning
koeienkaas naturel ( 1 kilo)
kleintje appelstroop
toast
appel kaneelwafels
geitenkeutels (salmiak snoep)
mosterd
rode tapenade
€ 99,95

Uit je dak
-

rieten mand met hengsels
kerst cake
bruisende kersen secco
boeren geluk (1 liter wijn)
appelchips
hoeksche waard chips
verse eipasta
kwaliteits olijfolie
scharrelroom (advocaat)
dressing
kilootje koekaas
honingwafels
Geertjes kaasschaaf
Kruiden zeezout

-

Kerst chocolade
Vier vruchtenjam
Truffel mayonaise
Bloemen honing
Kleintje mosterd
dessertsaus
geitenkeutels (salmiaksnoep)
olijven
stoofpot
kaasdip
kruiden geitenkaasje
zongedroogde tomaatjes
appelmoes
€ 150,-

• Alle producten die we in de pakketten verwerken zijn van kleinschalige Nederlandse bedrijven, op
ambachtelijke wijze gemaakt. Je vindt ze dan ook niet in de supermarkt.
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• Alle kaas in de pakketten maken wij zelf op onze eigen biologische boerderij van de melk van onze
koeien en geiten.
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