
GESCHENKENFOLDER



Voor u ligt de Kerstgeschenkenfolder van “Aan de Kook 

Gaan”. Wij hebben met zorg diverse pakketten in een 

mooie geschenkverpakking voor u samengesteld. De 

pakketten bestaan uit diverse wijnen, Italiaanse lekker

nijen, thee, koffie, servies tot en met een heuse tafel 

barbecue. Er is al een prachtig geschenkpakket voor  

€ 16,95. Al onze pakketten zijn biologisch verantwoord, 

zonder toevoeging van kleur en smaakstoffen.

Mocht u in deze uitgebreide folder desondanks niet het 

voor u geschikte pakket aantreffen dan maken wij graag 

voor u een geschenkpakket op maat.

Wij zien u graag in onze winkel voor een bestelling van 

een geschenkpakket of maatpakket. Vanaf 5 pakketten 

bezorgen wij uw bestelling gratis thuis. Voor een afspraak 

buiten de openingstijden kunt u ons bellen op nummer 

024  388 01 60 Tussen 09.30 en 18.00 uur of mailen: 

info@aandekookgaan.nl 

Vriendelijk groet en fijne feestdagen,

het team van “Aan de Kook Gaan”

Waardeer uw personeel en relaties met een verwenpakket

Italiaans 
dip pakket

Siciliaanse dipper, 

bruschetta, parmezaan 

 dipper, Italiaanse 

kruidenboterkruiden, 

 scrocchi naturel  

€ 17,95 

Soep pakket

2 x Soepkom Young, 

boekje Gazpachos,  

pure tomatensoep  

€ 19,95  

Hollands  
pakket

Blond beker: I love  

Holland, stick voor 

 chocolademelk koffie 

verkeerd, boeren  omelet 

kruiden, hollandse 

 kruidenboterkruiden, 

mango dipper     

€ 24,95  

Wijn pakket 
klein

Wijnglas Daily, boekje 

Bubbels, rosé Pinot 

 Grigio Blush, 

 Bocconcini limone  

€ 19,95  
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Olijf pakket klein

Olijfschaaltje wit, Spaanse pinchos,  

olijven verde, olijven Italiaans  

€ 16,95 

Koffie pakket met dienblad

2 x Cappuccino glas Loop, cappuccino likeur 40ml, amarettini nougat, 

 cappuccino strooier suiker cacao, servet coffee heart 25 x 25 cm, cappuccino 

sjablonen set van 2, boekje koffie, amarettini 150 gr, espresso koffie 100% 

Arabica, dienblad Zak zwart    

€ 49,95 

Ravioli pakket

Ravioliset, pastabloem, boekje ravioli 

hartig en zoet, Siciliaanse olijfolie   

€ 47,95

Olijf pakket groot

Tapenade verdi mini, scrocchi olijf, olijven 

miste Italiano, Spaanse pinchos, schaaltje 

Squito 10x10 cm wit, schotel 36 x 10 cm wit  

€ 27,95

Amuse pakket klein

Schaaltje op leisteen en rechthoekig, 

scrocchi naturel, parmezaan dipper

€ 17,95  

Thee pakket 
klein

2 x Theeglas Laguna, 

theefilter rvs, thee: het 

geheim van de keizer, thee 

rooibos naturel, amaretti 

koekjes

€ 24,95  

Zoet Italiaans pakket

Schaaltje op leisteen vierkant, amarettini 150 gr, 

il Santo Italiaanse dessertwijn, cantuccini, 

 Torrone Tiramisu

€ 27,95



Veel van onze pakketten bevatten 
pure Italiaanse producten 
Er is geen land wat de puurheid van zijn producten van 

het land zo veel gebruikt in het dagelijkse eten als Italie. 

Na ruim 7 jaar achter elkaar op vakantie te zijn geweest 

in Toscane hebben wij de puurheid van hun producten 

van het land leren waarderen. Met daarbij de gastvrijheid 

van de bevolking en hun mooie eenvoudige gerechten die 

opgedient worden in hun restaurants en thuis. 

In een klein dorpje midden in Toscane genaamd  Scalvia 

hebben we een kok Marco leren kennen die zijn gerechten 

maakt met producten uit de omgeving, zoals wildzwijn, 

paddestoelen en truffels. Hiervan maakt hij mooie 

 gerechten, en dit samen met een heerlijke Brunello 

wijn, dan kan de dag niet meer stuk.

Deze combinatie proberen wij ook in onze samengestelde 

pakketten en gastvrijheid terug te laten komen.

Koken, Tafelen & Samen genieten is dan ook ons motto.  
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Luxe Prosecco 
pakket

2 x Champagne glas Daily, 

 Prosecco, screwpull kelnermes, 

Screwpull universele koeler, 

amarettini 150 gr, torrane 

 Limoncello, aragostine limone

€ 67,50

Streeck pakket

Cranberry vlierbessensap, 

 bosvruchten confiture, servetten 

Berry Treats 30 x 30 cm, schaaltje 

met greep 14 cm wit, 2 x sapglas 

Rock  

€ 22,95

Amuse pakket 
groot

Serveerset 5delig wit, feta 

naturel, pepers gevuld met 

kaas, olijven miste Italiano, 

pesto alla genovese, tapenade 

tartufo nero, Spaanse pinchos  

€ 44,95
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Vuurkorf zoet

Vuurkorf met hout gevuld, 2 x 

wijnglas Daily Bordeaux, rode 

wijn Montepulciano d’Abruzzo, 

set van 3 schaaltjes, Amarettini 

150 gr, cannoli cappuccino, kof

fie fudge, sneeuw amandelen, 

chocolade nougat, cantuccini, 

il Santo Italiaanse dessertwijn

€ 75,00

Vuurkorf hartig

Vuurkorf met hout gevuld, partyset 9delig, feta naturel, 

pepers gevuld met kaas, aïoli, pomodori secchi, olijven 

groot verde / con aglio, cacciatore pepe nero, scrocchi 

olijven, Siciliaanse olijfolie, servetten olijven 30 x 30 cm  

€ 95,00

Pasta pakket

Kom schuin 27 cm, tapenade rosso mini, pasta ventagli, 

Siciliaanse olijfolie, scrocchi olijf, pomodori secchi, 

spaghettata delicata, verdure pastasaus  

€ 39,95

Zoet pakket met etagère

Etagère Squito 3 laags, koffie fudge, amarettini 250 gr., cappuccino 

 likeur 40 ml, chocolade nougat, cappuccino strooier suiker cacao, 

stick voor chocolademelk hazelnoot, stick voor chocolademelk    

€ 37,95

Italiaans pakket groot

Pizzabord 31 cm wit, pasta farfalle zebrake, 

 basilicum pastasaus, bruschetta, Italiaanse 

 kruidenboterkruiden, scrocchi naturel, Toscaanse 

olijfolie, witte wijn Soave   

€ 39,95



BBQ pakket

Bodum mini houtskool 

BBQ, grillsaus sweet chili, 

scrocchi naturel, Hollandse 

kruidenboterkruiden, brus

chetta, rode wijn Merlot 

€ 65,00 
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Salade pakket

Schaal driehoekig 28 cm wit, saladebestek wit, 

 saladekit, servetten tomato / kruiden 30 x 30 cm, 

boekje salade, Siciliaanse olijfolie, balsamico classico

€ 39,95

Palet van chocolade

Palet wit, choko chili likeur 0,35 ltr, chocolade nougat, rum rozijnen fudge, 

chocolade fudge, boekje chocolade, sticks voor chocolademelk set van 4, 

 servetten bonbons 30 x 30 cm, bocconcini pistacchio

€ 44,95 

Amuse pakket 
lepels met tekst

Tapasschaaltje met lepels, proefkoker 

met Smaak geheimen, boekje Amuse  

€ 27,95

Sushi

Stoommandje, eetstokjes, Sushimatje, 

boekje simpel Sushi,schotel plat 35 cm, 

wit, gember wasabi dressing, 2 x schaaltje 

Squito 7 x 7 cm wit  

€ 39,95

Heerlijkheid Mariënwaerdt pakket

Snackset set 3delig + 2 lepels, aardbeienontkroner, servetten, Berry Treats 30 x 30 cm, 

appel Landgoedsap, bloemenhoning,rozenbottel moestuinjam, citroen marmelade 

met likeur, pittige pruimen en chutney  

€ 37,95

Thee pakket groot

Thee Sterrenmix, thee Keizers 7 kost

baarheden, thee Marokkaanse munt, 

theepot Camellia 0,5 ltr, meringue, 

suikerstokjes, rum rozijnen fudge, 2 x 

theeglas Bodum 0,25 ltr  

€ 46,95



U vindt ons in Winkelcentrum Malden
Promenade 49, 6581 BW Malden
Telefoon 024 388 01 60
Email info@aandekookgaan.nl
www.aandekookgaan.nl

5 redenen om een geschenkpakket 

te geven van Aan de Kook Gaan:

•	 Unieke	samenstelling	en	verpakking.

•	 	De	pakketten	zijn	biologisch	verantwoord,	 

geen kleur- en smaakstoffen.

•	 	Vanaf	5	pakketten	wordt	de	bestelling	gratis	

bezorgd.

•	 	Naast	26	samengestelde	pakketten	ook	

	mogelijkheid	voor	maatpakket.

•	 Uitstekende	prijs	kwaliteit	verhouding 

Kijk ook op www.aandekookgaan.nl


