
feestelijke 
FOODBOXEN





2021 was wederom een bewogen jaar. Met ups en downs 
en meer persconferenties dan een gemiddeld mens lief is. 
Gelukkig is er veel om naar uit te kijken. Zoals de 
mogelijkheid om weer samen te komen met collega’s, en 
relaties. En een nieuw jaar staat zo weer voor de deur. 

Bij ons vind je boxen om het jaar mooi mee af te sluiten of het 
nieuwe jaar goed te beginnen. Verwen je relaties met 
feestelijke een ‘out of the box box’ met Champagne en 
eetbare kerstbal of bedank je team of collega’s met een box 
die door de brievenbus past vol lekkers van onze Franse 
patissier. 

Al onze boxen zitten vol ambachtelijke producten van 
kleinschalige en lokale leveranciers. In sommige gevallen is je 
snack, soepje of sapje zelfs zo nieuw dat hij nergens anders te 
proeven of te bestellen is. 

The Food Line-up regelt graag elke stap om jouw boxen op 
de juiste plek te krijgen. Van aanvraag tot het plakken van de 
postzegels aan toe en met of zonder een persoonlijk kaartje 
erbij. Of je nou 50 of 2500 boxen wil bestellen. 

Ho ho POST!
Kerstkaart, kerstwens, 
kerstBOX en meer. 



Brievenbus box 
sint
Goed zoet

• Chocolade lolly
Om zelf de lekkerste warme    
chocolademelk van te 
maken

• Kruidnootjesmix
Een kant en klare mix om 
lekker zelf te maken. Nog 
ééntje dan!

• Bakkers speculaas
Gebakken in een hartje met 
amandelschaafsel

• Witte mini marshmallows
Marshmallow knoopjes met 
verse vanille

€21,90
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.

Snoepgoed om je vingers bij af te likken. Alles in deze box is 
handgemaakt door onze Franse patissier Petit Gâteau. Die 
bakker er altijd wat van én op basis van biologische 
ingrediënten, lekker puur en alles handgemaakt. 



Brievenbus box 
kerst
cadeautje op de deurmat

• Oneglass wine
Cabernet Sauvignon Veneto
in eco-friendly verpakking

• Wild van Wild rillette
Van Schiphol ganzen, 
goddelijk en lekker vettig 
voor op de crostini’s

• Tweede Jeugd crostini’s
Gemaakt van ‘gered brood’

• Premium truffel chips
Tartofu e sale én glutenvrij

• Chefs on Tour bonbons
Handgemaakte bonbons uit 
eigen atelier

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

€21,90
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.

Een feestelijke borrel formaat brievenbus. Bespaar verzendkosten 
én verpakking en geniet van alles voor een duurzame thuisborrel, 
bezorgd op je deurmat. 



Borrel box
Cheers my deers

• Fles rode wijn
Biologische Franse of Italiaanse wijn

• 2X Lowlander winter IPA of 0.0
Afgelopen winter vroeg 
biermerk Lowlander aan al 
hun bier fans hun kerstboom te 
doneren voor het brouwen   
van de Winter IPA

• Oude kaas van Fromagerie l’Amuse
Heerlijk te combineren met de 
hartige koekjes

• Huisgemaakte Winter forestdip
Van paddenstoelen, kastanjes en 
dennentoppen

€42,75
per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.

In dit borrelpakket vind je alles voor een kleurrijke en feestelijke 
kerstborrel. Het pakket is enkele weken houdbaar en wordt luxe 
verpakt als eindejaarrelatiegeschenk. 

• Taralli Tondi koekjes
Dit wordt in Italië bijna dagelijks   
gegeten als snack in plaats van chips. 
Het wordt gemaakt van alleen bloem, 
olijfolie en een scheutje wijn.

• Chips van truffelaardappel
Feestelijk gekleurd van rode biet en 
zoete aardappel

• Huisgemaakte Glühwein elixer
Wij vinden niet alleen de smaak 
hemels, ook je huis gaat er goddelijk 
van ruiken. Te combineren met de fles 
wijn.



Out of the box box
Expect the unexpected

• Pommery Brut Royal 20cl
Piccolo flesje Champagne, fris en     
delicaat van smaak

• Huisgemaakte mocktail of cocktail
Bellini (mocktail) voor een 
feestelijk kerstontbijt of 
borrel met perzik en verse tijm 

• Eetbare Kerstbal
Gevuld met Christmas pudding  
afgemaakt met chocolade, in luxe  
zwart doosje. 

• Sigarenblikje eetbare 
sigaren
Zes stuks, in origineel 
doosje, gemaakt van 
chocolade, rookthee en 
sinaasappel. 

• Culinaire matchbox. 
Bonbons gemaakt van kaas 
en chocolade. Perfect als 
origineel alternatief voor een 
kaasplankje €50

per box

Inclusief verzending 
binnen Nederland.

Zin om uit te pakken met een bijzonder pakket waar nog tijden 
over na wordt gepraat? Verras je relaties, werknemers of 
partners met de out of the box box. Met klein flesje Champagne, 
een prachtig gedecoreerde én eetbare kerstbal en sigaren voor 
bij het dessert. 



fOODBOX OP MAAT
Iedereen inpakken
Over smaak valt niet te twisten. Hebben jullie speciale 
wensen of zin om nog meer uit te pakken?

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 
cocktailtasting, en zelfs dat exclusieve 4-gangendiner van 
een toprestaurant. 

Laat je ons weten hoe we jouw gasten, relaties of collega’s 
kunnen inpakken?

Dit kan ook: 
• Inlaykaartje A6 vanaf €0,25 per stuk.
• Gepersonaliseerde sticker op een witte box. 
• Extra of aangepast assortiment.

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. 

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

De bestelling voor een 
brievenbus pakket 
ontvangen we graag 
uiterlijk 3 weken van 
tevoren een feestdagen 
box 4 tot 5 weken voor 
gewenste bezorgdatum. 

Zo simpel kan het zijn.

2 3 41

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

informatie.

In 4 stappen: Ready, set, delivered

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


Meer 
(w)eten?
Ben je enthousiast geworden en wil je 
jouw relaties, collega’s of 
leveranciers met een box verassen? 

Bestel het hier of vraag een offerte
aan.

events@thefoodlineup.nl
www.thefoodlineup.nl

Linkedin

Instagram

Facebook

o
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mailto:events@thefoodlineup.nl%20?subject=Offerte%20aanvraag%20foodbox
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