Een knipoog
met een
Zuidelijk accent

MÉDITERRANÉE
3 Tapas partyschaaltjes op houder, afm. 17 x
9,5 cm ~ Ik kook Tapas receptenboek ~
Vindeux
wijngeschenkset
met
kelnermes
en flessenstop ~ rode wijn Val de Paniza
~ breadsticks 100 gr ~ bruschetta 150 gr ~
tapenade in de smaak tomaat/knoflook 106 ml
~ cocktailuitjes 212 ml ~ grote olijven 212 ml ~
Pesto in de smaak Genovese 106 ml
Pakket 0901 ~ In geschenkdoos, afm. 39 x 29 x 22,5 cm ~ Totaal 10 artikelen
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HIGHTEA
Genieten
met thee
voor twee

Tristar waterkoker rvs (1,7 ltr) ~ 3-vaks venster
theedoos ~ etagère van porselein ~ 2 stuks
wit porseleinen theesets bestaande uit: twee
theepotjes (350 ml) met bijhorende theekopjes
(220 ml) ~ honing 350 gr ~ 2 doosjes thee 10 zakjes
à 2 gr ~ candy sticks 6 stuks ~ Petits fours 150 gr
~ truffles 125 gr
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Pakket 0938 ~ Excl. waterkoker.
In geschenkdoos, afm. 39 x 29 x
22,5 cm ~ Totaal 10 artikelen

Pakket 0902 ~ Incl. waterkoker.
In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x
21,5 cm ~ Totaal 11 artikelen

Tijd voor
ontspanning

WEEKEND
Nationale tijdschriftenbon ter waarde van € 10,-~ trendy rugtas van stevig 600 D polyester
met een praktische indeling en een royale inhoud,
afm. 44 x 32 x 18 cm ~ groene fleeceplaid
van 100% kwaliteitsfleece (190 g/m²), afm. 150 x
125 cm ~ koffie snelfiltermaling 125 gr ~ thee
10 zakjes à 2 gr ~ Trecolori, Italiaans
zoutje in pastavorm met een pizzasmaak 150 gr
~ wasabi mix 100 gr ~ rode wijn medium dry
0,75 ltr ~ marsmallows 250 gr
Pakket 0903 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 9 artikelen
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Genieten van pure
eenvoud...

SURPRISE
Comfortabele badstof bad-/ochtendjas van het
merk Santino, 100% ringspun katoen (390 g/m²)
~ partylight grijs ~ partylight beige ~ pinda's
180 gr ~ roombrie met de smaak van olijven 125 gr ~
zeevruchten bonbons 250 gr ~ vruchtennectar 1 ltr
~ sweet tomato tortilla chips 125 gr ~ citroencake
300 gr ~ crackers 200 gr ~ chocolade cookies
175 gr ~ mousserende perzik cider 0,75 ltr
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Pakket 0904 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 12 artikelen

Een winter's
zoetigheidje

Pakket 0905 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 9 artikelen

BONBONBEER
PillowBear, hoofdkussen en fleecedekentje inéén,
afm. van het fleecedekentje 97 x 68 cm ~ geschenkset,
bestaande uit 4 ceramische mokken (300 ml) in
de kleuren bruin en beige met witte binnenzijde
en 4 ceramische lepels ~ chocolademelk 1 ltr
~ slagroom 250 ml ~ borrelnotenmix 180 gr ~
kaneelstengels 150 gr ~ appelslofjes 275 gr
~ marsmallows in de smaak salmiak 275 gr ~
cadeauverpakking pralines 250 gr
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Droom
van morgen,
leef vandaag

INSPIRATIE
Houten lantaarn, afm. 16,5 x 16,5 x 17,5 cm,
incl. theelicht Ø 5,5 cm ~ verjaardagskalender
Inspirations ~ zwarte bessen/appelsap 0,75 ltr
~ melkchocolade 51 gr ~ club toast 120 gr ~
paprikasticks 125 gr
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Pakket 0906 ~ In geschenkdoos, afm. 39 x 29 x 22,5 cm ~ Totaal 6 artikelen

VISITE
13-Delige kleurrijke gebaksset bestaande uit
4 kop en schotels (170 ml) en 4 gebaksbordjes
(Ø 18 cm) van hoogwaardig ceramiek ~ luxe
vanille cake 400 gr ~ chocolaatjes 200 gr ~
Amaretto dessert cups 125 gr ~ thee 10 zakjes à
2 gr ~ koffie snelfiltermaling 125 gr

Gezellig...

Pakket 0907~ In geschenkdoos, afm. 39 x 29 x 22,5 cm ~ Totaal 6 artikelen
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Van rozengeur
tot potpourri...
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Pakket 0908 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 10 artikelen

L ADIESFIRST
Happinezz, vrolijk gebloemde reistas afm. 48 x
27 x 34 cm ~ luxe manicureset opgeborgen in
een eigentijdse, zwart imitatieleren box met fluwelen
binnenzijde ~ badlaken limegroen, afm. 70 x
140 cm ~ kwaliteitshanddoek limegroen,
afm. 100 x 50 cm ~ chocolade sticks in de smaak
mint 125 gr ~ scrub handschoen ~ handzeep met
de geur van olijven 150 gr ~ potpourri douchecrème
250 ml ~ potpourri badzout 200 gr ~ potpourri
bodylotion 200 ml

Sportief
het nieuwe jaar in

SPORTS
Stoere sporttas in de kleur zwart/grijs, afm. 54 x
22 x 27 cm ~ calorie-/hartslaghorloge waterdicht
tot 30 meter diep. Voorzien van LCD-display
met daarin: datum- en tijdsaanduiding, alarm
functie, chronografische stopwatch, calorieënteller
en hartslagmeter/sensor ~ StepCount stappen
teller inclusief celbatterij ~ polsbandje wit ~
polsbandje zwart ~ bidon (500 ml) ~ witte, badstof
sporthanddoek van 100 % katoen (450 g/m²),
afm. 29 x 134 cm ~ badlaken afm. 140 x 70 cm
~ Sourcy bronwater 0,75 ltr ~ Balance bodywash
200 ml ~ Balance bodylotion 200 ml
Pakket 0909 ~ In geschenkdoos, afm. 49 x 39 x 27 cm ~ Totaal 11 artikelen
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TRADITIE
Spellenkist 7- in-1. Bestaande uit schaken, dammen,
backgammon met doubleersteen, kaartspel, domino,
houten scorebord voor cribbage, 5 pokerstenen,
5 dobbelstenen en 2 dobbelbekers, afm. 23 x
23 x 6,5 cm ~ set van 2 witte, porseleinen kop
en schotels (220 ml) ~ oliebollenmix 400 gr ~
truffels met champagnevulling 175 gr ~ cappuccino
4 zakjes à 12,5 gr ~ kersthagelslag 200 gr ~
champagneroulettes 150 gr ~ chocolade- &
suikerwerkmix 175 gr ~ kerstmeringue 6 stuks ~
rode wijn Monteforte Bardolino
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Warme
winteravonden

Pakket 0910 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 10 artikelen

Mag ik in 2010
weer op je rekenen?

BEDANKT!
Zwart, aluminium memobord met 2 zilverkleurige
magnetische fotolijstjes en 4 ronde, zilverkleurige
magneten ~ TripleTreat, porseleinen schaal op
houten plateau ~ WineTaste wijngeschenkset
met kelnermes en druppelvanger ~ soepstengels
125 gr ~ romige tomatensoep 570 ml ~ zeevruchten
bonbons 250 gr ~ vruchtennectar 1 ltr ~
citroencake 300 gr ~ paprika chips 150 gr ~ mini
bruschetta 150 gr ~ 4 smaken paté 4 x 28 gr ~
rode wijn Maranon Bonarda Mendoza, Argentinië
Pakket 0911 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 12 artikelen
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KOFFIEPRET
Koffie, koffie,
lekker bakkie...
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Pakket 0912 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 8 artikelen

Zwarthouten dienblad met helder veiligheidsglas
waarachter 4 foto's geplaatst kunnen worden in een
fraai passe-partout, afm. 34 x 28 x 4 cm ~ 12-delige
geschenkset bestaande uit 6 porseleinen kop en
schotels (200 ml) in 2 verschillende, trendy zwart/
wit uitvoeringen ~ zeevruchten bonbons 250 gr ~
choco cake 300 gr ~ chocolade cookies 175 gr ~
koffie snelfiltermaling 125 gr ~ thee 10 zakjes à 2 gr ~
nougat 125 gr

Om warm
van te worden

WINTER
Country soepterrine (2,7 ltr), 3-delig ~ 4 country
soepkoppen (0,3 ltr) ~ blauwe fleece muts ~
blauwe fleece sjaal ~ blauwe fleeceplaid van extra
zware kwaliteit (240 g/m²), afm. 152 x 122 cm ~
erwtensoep 0,8 ltr ~ chocodrank 4 zakjes à 25 gr
~ soepstengels 125 gr ~ glühwein 1 ltr, 8.5% vol ~
roggebrood 5 sneetjes
Pakket 0913 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 10 artikelen
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Voor u geselecteerd...

WIJNGESCHENKSETS
0914 ~ KaasPlankje
Rode wijn Agoston Garnacha-Syrah 0,75 ltr ~
naturelhouten kaasplankje inclusief 3 kaasmesjes
op een magnetische houder ~ natuurkaasje 250 gr
~ in geschenkdoos, afm. 33 x 22,5 x 15,5 cm ~
totaal 3 artikelen

0915 ~ Merlot
Rode wijn Louise de l'Oiseau, Merlot Vin de
Pays d'Oc 0,75 ltr ~ WineQuintet, praktische 5-delige
wijngeschenkset bestaande uit: kelnermes
praktische schenktuit en 2 flessenstoppers ~ set van
2 wijnglazen (40 cl) ~ in geschenkdoos, afm. 34 x
25 x 9,5 cm ~ totaal 3 artikelen

0916 ~ Guiness
0914 ~ KaasPlankje

0915 ~ Merlot

Witte wijn Louise de l'Oiseau Sauvignon Blanc Vin
de Pays d'Oc 0,75 ltr ~ Guiness World of Records
laatste editie ~ uitklapbare, matstalen opener in
de vorm van een wijnfles, inclusief kurkentrekker,
loodsnijder, mesje en fles-/blikopener ~ in geschenk
doos, afm. 33 x 22,5 x 15,5 cm ~ totaal 3 artikelen

0917 ~ Champagne
Champagne Jacques Defrance Brut 0,75 ltr ~
Champagne Lexicon ~ 2 Champagne fluitjes
(22 cl) ~ in geschenkdoos, afm. 33 x 22,5 x 15,5 cm
~ totaal 3 artikelen
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0916 ~ Guiness

0917 ~ Champagne

Oosters
genieten

GOINGEAST
Tristar rijstkoker (1 ltr), 400 Watt ~ 2 Aziatische
ceramische rijstkommen (350 ml) met stokjes en
lepels ~ sambal oelek 200 gr ~ boemboe ajam
smoor 125 gr ~ Japanse teriyaki mix 65 gr ~
satesaus mix 86 gr ~ babi pangang maaltijdpakket
341 gr ~ ketjap manis 250 ml ~ mango vruchten
drank 1 ltr ~ oriental mix 180 gr ~ kroepoek mild
gekruid 60 gr ~ sake 16% vol 600 ml
Pakket 0937 ~ In geschenkdoos, afm. 49 x 39 x 27 cm ~ Totaal 12 artikelen
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Geef licht
in het donker

FILMPJE
Tristar popcornmachine ~ Nationale bioscoopbon
ter waarde van € 7,50 in filmblik ~ geschenkset
bestaande uit een zwarte en een grijze mok (300
ml) van hoogwaardig ceramiek met bijpassende
lepels ~ CandleSet, geschenkset bestaande uit:
4 witte stompkaarsjes met vanillegeur, 4 witte
theelichtjes, matglazen en transparantglazen
theelicht-/kaarsenhouder ~ matzilverkleurige
aluminium aansteker afm. 36 x 1,5 cm ~ cacao
125 gr ~ popcorn zoet 125 gr
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Pakket 0939 ~ Excl. popcornmachine.
In geschenkdoos, afm. 39 x 29 x
12,5 cm ~ Totaal 6 artikelen

Pakket 0924 ~ Incl. popcornmachine.
In geschenkdoos, afm. 42 x 29 x
22,5 cm ~ Totaal 7 artikelen

FIËSTA
Tristar contactgrill rvs ~ sfeervolle geschenkset
bestaande uit 2 glazen theelichthouders met
6 theelichtjes ~ navulbare jumbo gasaansteker in
de vorm van een lucifer ~ zachte oranje plaid van
100 % kwaliteitsfleece (190 g/m²) ~ 2 flesjes Corona
à 0,33 ltr ~ guacamole mix 35 gr ~ taco mix 35 gr
~ burrito mix 35 gr ~ fajita mix 35 gr ~ taco sauce
hot 230 ml ~ taco sauce mild 230 ml ~ jalapeno
pepers 190 gr ~ tortilla wraps 420 gr ~ salsa dip
hot 260 ml ~ tortilla chips nacho 450 gr

Met je gitaarmuziek,
breng je de romantiek...

Pakket 0925 ~ In geschenkdoos, afm. 49 x 39 x 27 cm ~ Totaal 16 artikelen
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Breek de dag, tik 'n eitje

GOEDEMORGEN!
Tristar eierkoker geschikt voor 7 eieren ~ slapende,
bruine beer van hoogwaardig pluche, afm. 27 x 14
x 7,5 cm ~ witte, kunststof wekker/bureauklok
met zilverkleurige accenten en royaal display ~
6 bamboe ontbijtplankjes op standaard ~
4 soorten zoet beleg ~ geroosterd brood 100 gr ~
fruitjam 300 gr ~ jus d'orange 0,75 ltr ~ chocolade
& vanille ontbijtpops 300 gr
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Pakket 0926 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 9 artikelen

Dat smaakt
naar meer...

Pakket 0927 ~ In geschenkdoos, afm. 49 x 39 x 27 cm ~ Totaal 11 artikelen

KOKKERELLEN
Portable gascooker roestvrijstaal ~ grillplaat
geëmailleerd ~ zwarte schort van sterk geweven
polyester, inclusief 6 vakken met daarin een
gewatteerde want, een peper-en-zoutstel
een spatel met flesopener, een vleesvork en een
vlees-/vistang ~ 2 flesjes Salitos Mojito 0,33 ltr
~ Italiaanse kruiden 40 gr ~ bieslook 20 gr ~ olie
met chilipepers 200 ml ~ frambozenazijn 200 ml ~
Caesar salade kit 120 gr ~ knoflookbrood 150 gr
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VENICE
2 Pastaborden Ø 26 cm ~ pastaset bestaande uit
een kaasrasp, een portieverdeler, een sauslepel
en een scheptang ~ zwart keukenschort van
100% vastgeweven katoen ~ knoflookolie 250 ml
~ olijven 65 gr ~ geraspte kaas 30 gr ~ gedroogde
champignons 30 gr ~ tomatenbrood 150 gr ~
basis pastasaus in de smaak tomaat/pomodoro
~ pasta Reginella 500 gr ~ rosé Monteforte
Bardolino Re Teodorico Verona ~ kwaliteits wijnkoeler
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Proef de
Italiaanse cultuur

Pakket 0928 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 13 artikelen

Boordevol
vitaminen...

FRIS&FRUITIG
Tristar blender rvs met verlichting en glazen kan
(inh. 1,5 ltr) ~ rode keukendoek in ruit motief,
afm. 50 x 50 cm ~ rode theedoek in ruit
motief, afm. 65 x 65 cm ~ Ik kook Smoothies
receptenboek ~ 3 smoothie glazen met bloem
motief ~ appelsap 0,75 ltr ~ ananassap 0,2 ltr ~
multivitaminesap 0,2 ltr ~ sinaasappelsap 0,2 ltr
~ ananasschijven op sap 227 gr ~ tropisch fruit op
siroop 432 gr ~ kersen op sap 350 gr
Pakket 0929 ~ In geschenkdoos, afm. 49 x 39 x 27 cm ~ Totaal 12 artikelen
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Kleurrijk wokken,
sfeervol tafelen

YOUWOK
6 Persoons wokset met gekleurde pannetjes,
1000 watt ~ 4 porseleinen schaaltjes Ø 10 cm ~
oil & vinegar geschenkset bestaande uit 2 glazen
flessen (500 ml per fles) en 2 witte, aardewerk
dipschaaltjes ~ sambal oelek 200 gr ~ kroepoek
75 gr ~ woksaus in de smaak nasi goreng 121 gr ~
woksaus in de smaak milde curry 121 gr ~ woksaus
in de smaak teriyaki 121 gr ~ mihoen 250 gr ~
wokolie 250 ml ~ fortune cookies 35 gr ~ wraps
320 gr
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Pakket 0930 ~ In geschenkdoos, afm. 56,5 x 39 x 27 cm ~ Totaal 12 artikelen

Waar tulpen bloeien
en molens draaien...

Pakket 0931 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 19 artikelen

HOLLANDSGLORIE
Ultra inklapbare paraplu rood ~ sportieve rugtas
van sterk geweven, 600 D polyester met een
waterafstotende binnenzijde, in de kleur royal blauw
~ springtouw met gelakte houten handgrepen ~
mikado ~ domino ~ knieperkes meel 250 gr
~ rozijnen 50 gr ~ krenten 55 gr ~ chocolaatjes
51 gr ~ erwtensoep 0,8 ltr ~ appelsap 0.75 ltr ~
speculaas 125 gr ~ hopjes 200 gr ~ doppinda's
160 gr ~ soepstengels 125 gr ~ ontbijtkoek 250 gr
~ boerderijdrop 150 gr ~ kaasvlinders 125 gr ~
basterdsuiker 100 gr
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PICKNICK
Stevige, wilgenhouten, 4-persoons picknickmand
inclusief 4 hoogwaardige melamine, vaatwasmachine
bestendige borden en mokken, 4 roestvrijstalen
messen, vorken en lepels en een kelnermes ~
fleeceplaid van 100 % kwaliteitsfleece (185 g/m²),
afm. 152 x 122 cm ~ rijstwafeltjes 150 gr ~
vruchtenjam 280 gr ~ jus d'orange 0,75 ltr
~ toast 50 gr ~ groene thee 20 zakjes à
1,5 gr ~ honing 250 gr ~ kingsize zak zoute
pinda's 400 gr ~ gezoute pretzels 175 gr
~ pretzels in de smaak sour cream & chive
175 gr ~ pretzels in de smaak Spicy Salsa 175 gr ~
koekjes assorti 227 gr ~ witte wijn Vin de Pays d'Oc
Chardonnay 0,75 ltr, 13,5% vol
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Tafelen
in het gras

Pakket 0932 ~ In geschenkdoos, afm. 55 x 37,5 x 43,5 cm ~ Totaal 14 artikelen

Lekkers
voor onderweg

SNOEPREISJE
Trolleyset 2-in-1, bestaande uit een trolley (afm.
48 x 34 x 22 cm) en een boardcase (afm. 28 x
36 x 14 cm) ~ reisset bestaande uit een zwarte
opblaasbare hoofd- en neksteun, een oogmasker
en oordopjes opgeborgen in een zwarte etui
van 600 D polyester ~ reisportefeuille van sterk,
600 D polyester, afm. 24,8 x 13 x 2 cm ~ badlaken
lichtblauw, afm. 140 x 70 cm ~ handdoek limegroen,
afm. 100 x 50 cm ~ crackers 200 gr ~ paté in
4 smaken, 4 x 28 gr ~ Caesar salade kit 120 gr ~
cacao 150 gr ~ paprika chips 150 gr ~ citroen cake
300 gr ~ melkchocolade bonbons 175 gr ~ dropmix
250 gr ~ slagroom 250 ml ~ rode wijn Chamdeville
mousseux sec 0,5 ltr
Pakket 0933 ~ In geschenkdoos, afm. 56,5 x 39 x 27 cm ~ Totaal 15 artikelen
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Schuif
gezellig aan...

TAFELTJEDEKJE
Tristar gourmetstel 4-persoons, 500 Watt ~ 5-delige
ceramische tafelset bestaande uit 2 flessen voor
het schenken van olie en azijn (320 ml per fles) en
2 vaatjes voor het strooien van zout en peper (60 ml
per vaatje) ~ 5-delige tapasset met 4 wit porseleinen
schaaltjes op een zwart, houten plateau, afm. 31 x
13 x 3,7 cm ~ schort van vastgeweven canvas
(185 g/m²) ~ zigeunersaus 190 gr ~ champignonsaus
190 gr ~ kruidencrème met verse kruiden 95 gr
~ zout met zeewier 100 gr ~ Ramlösa tafelwater
0,75 ltr ~ bruschetta traditioneel 150 gr
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Pakket 0934 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 10 artikelen

Kom je
ook op
mijn partijtje?

Pakket 0935 ~ In geschenkdoos, afm. 39 x 29 x 22,5 cm ~ Totaal 10 artikelen

FEESTJE!
Tristar koekjesijzer ~ zeshoekige kleurdoos met
vrolijke print bestaande uit 4 lagen die op een
speelse manier opengedraaid kunnen worden.
De inhoud bestaat uit waterverf in 12 kleuren,
12 kleurpotloden, 12 vetkrijtjes, 12 waskrijtjes,
een kwastje, een puntenslijper, een gum en een
kunststof paperclip ~ modern fleecekussen/
fleeceplaid (180 g/m²) met opvallend streepdessin
in de kleuren wit, geel, blauw en groen, afm.
152 x 120 cm ~ Ik kook Kinderfeest receptenboek
~ koekjesmix 350 gr ~ Capri-Sonne in de smaak
peach 0,33 ltr ~ Capri-Sonne in de smaak wild
berries 0,33 ltr ~ dropmix zonder gluten 400 gr
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Koe
zoekt boer...

BUITENLEVEN
Rugzak met boerenbontprint afm. 39 x 36 x 35
cm ~ beschuitbus ~ Bolletje beschuit 160 gr ~
ontbijtkoekblik ~ 2 ceramische mokken (325 ml)
met schoolbordverf, incl. krijtjes ~ ambachtelijke
kandijkoek 435 gr ~ koffie snelfiltermaling 125 gr
~ thee 10 zakjes à 2 gr ~ Friese keukenstroop
500 gr ~ natuurkaasje 250 gr ~ aardbeienjam
450 gr ~ appeltaartmix 400 gr ~ appelsap 0,75 ltr
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Pakket 0936 ~ In geschenkdoos, afm. 45 x 35 x 21,5 cm ~ Totaal 14 artikelen

