
Kerstpakketten 2022



Wil je liever zelf een pakket samenstellen of
een persoonlijke boodschap toevoegen? Wij
denken graag met je mee!  

Neem contact met ons op via
info@1906makersvancharcuterie.nl of bel
naar 085 - 800 1906.

Namens iederen bij 1906 - makers van
charcuterie wensen wij je alvast hele mooie
feestdagen toe. 

Iemand met écht
iets lekkers & iets
goeds verrassen
1906 - makers van charcuterie heeft dit jaar
verschillende kerstpakketten voor je
samengesteld. Stuk voor stuk gevuld met
onze lekkere en vooral eerlijke producten,
zoals je van ons gewend bent. Hiermee kan
je deze feestdagen iemand écht verrassen
met iets lekkers en tegelijk met iets goeds! 

Alle producten in onze pakketten zijn
gemaakt met vlees van onze eigen boeren. 

Aandacht geeft smaak. 



Ambachtelijk paté pakket

Paté en croute 
Cranberry paté
Paté d'Amsterdam
Paté de Campagne
Feestdagenpaté en croute 'Konijn & abrikoos'
Marmelade
Borrelplank
Patémesje

Dit pakket zit bomvol met onze trots, ambachtelijke paté! Gemaakt op
klassiek Franse wijze, dus lekker grof van stuctuur. Heerlijk met een

mooie zoete marmelade. Zo worden het heerlijke feestdagen! 
 

Prijs per pakket € 45,50 exclusief BTW

In dit pakket zit:



Ambachtelijke paté & oer-Hollandse charcuterie
pakket

Paté de campagne
Feestdagenpaté en croute 'Konijn & abrikoos'
Verse Amsterdamse ossenworst
Klassieke leverworst
Grillworst met boerenkaas
Varkensrillettes
Don Bocarte Ansjovisfilets
Marmelade
Kesbeke cornichons
Borrelplank
Patémesje

Een culinair pakket gevuld met ambachtelijke paté en een selectie van
onze beste oer-Hollandse charcuterie. Met dit pakket verras je de

ontvanger met een uitgebreide borrelplank vol lekkers.
 

Prijs per pakket € 58,- exclusief BTW

In dit pakket zit:



Christmas dinerbox

Feestdagenpaté en croute 'Konijn & abrikoos' - 2 stuks
Gevulde runderrollade met paddenstoelen & hazelnoot -  1.000 gram
Stoofpeertjes - 2 bakjes
Fles wijn (rood of wit naar keuze)
Borrelplank
Patémesje

Met dit kerstpakket hoef jij je geen zorgen meer te maken over het
kerstdiner! In dit pakket zit voldoende om voor 4 personen een heerlijk 3-

gangen diner op tafel te zetten.
 

Prijs per pakket € 77,- exclusief BTW

In dit pakket zit:

De inhoud van dit kerstpakket heeft een t.h.t. van 14 dagen. Houd hier rekening mee
met het bestellen.



.

Stel zelf je pakket samen

Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid om zelf een pakket samen te
stellen. Hiervoor geven wij de keuze uit onderstaande producten:

 

.

Boerenpaté                                 
Cranberrypaté                            
Paté en croute                            
Paté de campagne                      
Paté d'Amsterdam                      
Kerstpaté en croute 'konijn 

Verse Amstedamse
ossenworst  
Verse Amsterdamse
ossenworst met truffel                                  
Grillworst                                    
Grillworst met boerenkaas          
Filet Americain                            
Varkensrillettes                            
Droge worst met roquefort        
Runderrollade met
hazelnoot &

Knakkende knakworst  - 5
stuks                                   
Rookworst - varken                   
Rookworst - Rund                      
Klassieke zachte leverworst        

Ambachtelijke paté
Per stuk á 125 gram in luxe
geschenkverpakking
  

      & abrikoos                                   

Oer-Hollandse charcuterie
Al onze oer-Hollandse
charcuterie zijn vrij van
onnatuurlijke en synthetische e-
nummers! 

      paddenstoelen (+/- 1 kg)           

.

Marmelade                                
Don Bocarte ansjovisfilet          
Don Bocarte Boquerones         
Olijfolie Valderama                    
Kesbeke cornichons                    
Potje mosterd van
Tierenteyn    
Scrocchi olijf toastjes  
Verse stoofpeertjes               

Fonrand 'Terres de Mazan'  
rood (Grenache noir, Syrah, 

Fonrand 'Terres de Mazan'  
wit (Grenache blanc,
viognier, Roussanne,
Clairrette en Rolle)

Houten snijplank                       
Mes met houten handvat          

Conserven
In samenwerking met TasteTree

Wijnen
Geselecteerd door Rank Wijnen

       Mouvèdre & Carignan)           
                     

Non food
Mogelijkheid tot personaliseren,
neem hiervoor contact met ons
op. 

.

€ 2,56
€ 3,33
€ 3,47
€ 2,95
€ 3,15
€ 3,47

€ 4,16

€ 4,96

€ 3,53
€ 3,76
€ 3,15
€ 4,18
€ 3,-
€23,45

€ 4,55

€ 3,45
€ 3,45
€ 3,07

.

€ 2,95
€ 6,43
€ 4,14
€ 5,29
€ 4,07
€ 2,57

€ 2,64
€ 4,-

.

€12,48

€ 9,16

.

€16,25
€ 9,95



Ophalen kan op onze productielocatie.
Het adres is:

Wij kunnen de kerstpakketten gekoeld
versturen via onze transportpartner,
zowel naar één centraal adres als naar
verschillende adressen. Hiervoor rekenen
wij een bijdrage van € 9,50 per stop-
adres. Orders naar één centraal punt met
een orderwaarde  boven 

De bestelde kerstpakketten kunnen zowel
worden opgehaald als worden bezorgd:

      Industrieweg 40
      3738 JX Maartensdijk

      de € 200,-, worden franco 
      geleverd. 

Bestellen
Bestellen van de kerstpakketten kan door te
mailen naar
sales@1906makersvancharcuterie.nl

Vraag naar ons handige invulformulier voor
het bestellen van de kerstpakketten. 



1906 - makers van charcutetie
 
 


