
FOODBOXEN



Wij 💛 jouw brievenbus! 

Eind 2020 verzonnen we diverse boxen die door je 
brievenbus passen. Om ook een oplossing te verzinnen voor 
catering voor je online evenement of een duurzaam 
kerstpakket of relatiegeschenk te bieden. 
Alle brievenbusboxen zitten vol ambachtelijke producten 
van kleinschalige en lokale leveranciers. In sommige 
gevallen is je snack, soepje of sapje zelfs zo nieuw dat hij 
(nog) nergens anders te proeven is. Naast de vaste 
brievenbuscatering, kunnen we ook een box op maat 
maken. Your wish is our command. 

The Food Line-up regelt elke stap om jouw boxen op de 
juiste plek te krijgen. Van aanvraag tot het plakken van de 
postzegels aan toe. Of je nou 10 of 1000 boxen wil 
bestellen. Laat je ons weten wat het wordt? Dan gaan we 
snel aan de slag voor je. 

HA POST!
KAARTJE. BRIEVEN. 
DE VRIJDAGMIDDAGBORREL.





energykit
Even bijtanken

• LOT61 KOFFIE
Een kopje voor duurzame idealen. 
Elke boon van LOT61 is ethisch 
geproduceerd,

• LOT61 CIRCULAIRE CASCARA 
THEE

Een lichte, bloemige thee 
gemaakt van de schillen van de 
koffiebes. 

• GOOD VIBES NOTENMIX 
MANGO-CASHEW

Een duurzame mix van 
gedroogde mango en 
cashewnoten.

• ZAKJE LIMONADE VAN 
AGROPOSTA

Een natuurlijke en handgemaakte 
siroop voor verfrissende limonade. 

• ARZU ENERGYBAR
Een natuurlijke, Rotterdamse reep 
voor wat goed energie. 

• DUURZAME CONFETTI
Om rond te strooien en nog 
dagen terug te vinden.

Vanaf €17,-
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.



B corp box
Dig in, do good

• LOT61 CIRCULAIRE CASCARA 
THEE

Een lichte, bloemige thee 
gemaakt van de schillen van de 
koffiebes. 

• CHOCOLATES FROM 
HEAVEN – PUUR 
SINAASAPPEL

Zo hemels lekker dat je bijna 
zou vergeten dat deze 
Belgische chocolade ook nog 
een biologisch, ethisch en 
fairtrade geproduceerd wordt. 

• BIOTODAY ‘GOOD VIBES’  
NOTENMIX MANGO-
CASHEW

Een duurzame mix van 
gedroogde mango en 
cashewnoten.

Vanaf €19,50
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.

• BIONATURE DROPROLLEN
Een Hollandse klassieker, maar 
dan lekker vegan en duurzaam. 

• BIOTADAY VEGAN CHOCO 
BAR COCONUT

Het betere– en 
wereldvriendelijkere – broertje 
van de Bounty.

• TONY’S CHOCOLONELY TINY 
TONY’S

Geen uitleg nodig, toch?

• DUURZAME CONFETTI
Om rond te strooien en nog 
dagen terug te vinden.



borrelbox
Great minds drink alike

• WINE IN TUBES HUISWIJN
Deze wijn heeft ons aan de 
compleet gerecyclede buis 
gekluisterd.

• AGROPOSTA LIMONADE
Een natuurlijke en handgemaakt 
siroop voor verfrissende 
limonade.

• JOHN ALTMAN ‘MAPLE 
SYRUP & CHILI’ NOTENMIX

Even sweet & spicey als sociaal 
& duurzaam geproduceerd.

• SEAMORE ZEEWIER-
TORTILLACHIPS

Zowel letterlijk als figuurlijk een 
groene snack. Duurzaam 
gemaakt van 35% zeewier.

• GEDROOGDE WORST
Soms is een fijne borrel zo 
simpel als een ambachtelijke, 
gedroogde worst. 

• HOLLANDSE BOERENKAAS
De kleinere stukken die soms 
overblijven als Coen zijn hele 
kazen snijdt, gooit hij niet weg. 
Hij legt ze op je borrelplank.

• GRISSINI MET ZEEZOUT EN 
ROZEMARIJN

Volgens Italianen de onmisbare 
snack bij de borrel. Dus dan is ‘t 
waar.

• DUURZAME CONFETTI
Om rond te strooien en nog 
dagen terug te vinden.

Vanaf €19,50
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.



Amsterdamse box
Het beste uit mokum

• JOHN ALTMAN ‘MAPLE 
SYRUP & CHILI’ NOTENMIX

Even sweet & spicey als sociaal 
& duurzaam geproduceerd.

• WILD VAN WILD RILLETTE
Van de ganzen die geschoten 
worden rondom Schiphol.

• TWEEDE JEUGD CROSTINI’S
Gemaakt van ‘gered brood’.

• HOLLANDSE BOERENKAAS
De kleinere stukken die soms 
overblijven als Coen zijn hele 
kazen snijdt, gooit hij niet weg. 
Hij legt ze op je borrelplank.

• POPCORN VAN BAZQUET 
BY MR B. – KAAS & 
ZEEZOUT

Je hoeft niet te kiezen tussen 
lekker en verstandig. Bazquet
doet lekker verstandig. 

• GEBBETJES
Vergeet de rosse buurt… Dit zijn 
de lekkerste snoepjes van 
Amsterdam.

• DUURZAME CONFETTI
Om rond te strooien en nog 
dagen terug te vinden.

Vanaf €21,50
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.



Breakfast box
WHERE FOCUS GOES,
ENERGY FLOWS
• Overnight oats van Oat Me 
Gezond, voedzaam, makkelijk 
en vooral heel lekker. Bommetje 
vol vitamine B, mineralen als 
ijzer en antioxidanten. Deze 
havermout is door de langzame 
vertering een energie bommetje. 

• Stardust smoothie van Future
Kitchen 

Deze aardbei rode bieten 
smoothie is het resultaat van out 
of space droog technieken 
geïnspireerd op astronauten 
eten én als slimme oplossing 
tegen voedselverspilling.

• John Altman ‘Maple Syrup & 
Chili’ notenmix 

Even sweet & spicy als sociaal & 
duurzaam geproduceerd. 

• Handgel
Move over met die elleboog, 
je kan weer boxen en 
highfiven for life!

• LOT61 circulaire cascara 
- thee 50 gram

Een lichte, bloemige thee van 
de schillen van de koffiebes. 

• Max’s Organic Dutch 
mints

Heerlijk fris pepermuntje om 
weer eindeloos met je 
collega’s bij te praten bij de 
koffieautomaat. 

• Duurzame confetti
Om rond te strooien en nog 
dagen terug te vinden. 

Vanaf €21,90
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.



Zomer-borrelbox
SIËSTA SIËSTA SIËSTA

• Mojito cocktail van 
Oneglass

Deze one glass Mojito is verpakt 
in een mooie ruimtebesparende, 
eco friendly verpakking. Hoppa 
kan zo mee naar het strand of in 
je picknickmand. 

• Agroposta limonade 
Een natuurlijk siroop voor 
verfrissende limonade. Voeg 
naar smaak water toe. 

• Sorbos eetbaar rietje 2x
Sorbos gaat voor het eerste 
eco-friendly en 100% biologisch 
afbreekbare én eetbare rietje. 
We stoppen er meteen 2 voor je 
in de box. 

• Agroposta popsicle
Deze old school vrieslollies in 
de smaken aardbei, framboos, 
citroen en vlierbloesem zijn 
100% bio. Na een paar uurtjes 
in de vriezer al een lekker 
verkoelend ijsje. 

• Popcorn van Bazqet by Mr 
B. - Kaas & Zeezout 

Je hoeft niet te kiezen tussen 
lekker en verstandig. Bazqet
doet lekker verstandig. 

• Seamore zeewier 
tortillachips

Duurzaam gemaakt van 35% 
zeewier. 

• Duurzame confetti
Om rond te strooien en nog 
dagen terug te vinden. 

Vanaf €19,50
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.



fOODBOX OP MAAT
BOUW JE EIGEN BOX
Over smaak valt niet te twisten. Daarom kan je met 
onze foodboxen op maat lekker buiten de box 
denken.

Afgelopen jaar stopten wij de catering voor tientallen 
events in een doos om door heel Nederland af te 
leveren. Die lunch voor tijdens de (digitale) jaarmeeting, 
het borrelpakket voor de vrijmibo (aan huis), de online 
cocktail tasting, en zelfs dat exclusieve 4-gangendiner 
van een toprestaurant. 

Echt uitpakken? Een grotere box via pakketpost geeft 
alle ruimte om creatief te denken. 

Wat we sowieso kunnen regelen: 

• Inlay-kaartje A6 vanaf €0,25 per stuk.
• Gepersonaliseerde sticker op een witte box. 
• Extra of aangepast assortiment.
• Grote box via pakketpost. 

Vertel ons hier
over je wensen 
of vraag meer 

informatie.

mailto:events@thefoodlineup.nl%20?subject=Foodbox%20op%20maat


Kies jouw box Personaliseer 
de BOX

Laat ze 
razendsnel 
leveren

Enjoy!

Zoek een box in ons 
vaste assortiment of 
maak je box met ons 
op maat. Idealiter komt 
je aanvraag tenminste 
2 weken voordat je het 
op de mat wilt hebben 
liggen.

Met een logosticker of 
persoonlijk kaartje is 
de box direct 
herkenbaar.

Wij gaan in 5 
werkdagen van 
aanvraag tot 
(AVG-proof) 
verzenden. 

Zo simpel kan het zijn.

2 3 41

Zijn jouw vragen 
nog niet allemaal 
beantwoord? Kijk 
dan hier voor meer 

informatie.

Ready, set, delivered

https://www.dropbox.com/s/mzboj16t167reye/Handleiding%20The%20Food%20Line-Up%20x%20boxen%20.pdf?dl=0


HAPPY CUSTOMERS

Borrelboxen besteld voor team
”Ik vond de box heel lekker en goed. Verrassende 
producten en ik heb veel complimenten gekregen, ook 
over de confetti.”

lunchboxen besteld voor externe 
opdrachtgever
“Iedereen was ontzettend blij met de boxen. Origineel, 
net even anders en vooral heel erg lekkere producten.”

oranjeboxen besteld voor team
“Ik heb enorm leuke reacties ontvangen van collega’s op 
het Koningsdag pakket. Dank daarvoor!” 

borrelboxen besteld voor team
“Jaaa, wat was het heel lekker en gezellig! 
Supergoed geregeld!”



Ook zin in out of 
the box denken?
Ben je enthousiast geworden en 
wil je jouw collega’s met een 
box verassen? 
Bestel het hier of vraag een 
offerte aan. 

We hopen tot snel! 

events@thefoodlineup.nl
www.thefoodlineup.nl

mailto:events@thefoodlineup.nl%20?subject=Bestelling%20foodbox
mailto:events@thefoodlineup.nl%20?subject=Offerte%20aanvraag%20foodbox
mailto:events@thefoodlineup.nl
http://www.thefoodlineup.nl/

