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Wie zijn we?
Wij zijn Michelle en Betty van Seters.
Toen wij onze vrienden een cadeau
wilden geven, kwamen we uit op
borrelboxen met alleen maar producten die je ook gemakkelijk in de
supermarkt kunt kopen. Of nog
erger: een doos vol merkloze producten.
Iedereen heeft ooit zo’n kerstpakket
gehad met van die wijn die hooguit
geschikt is als vinaigrette. Met muffe
nootjes, chocolade en andere troep
die je, laten we eerlijk zijn, toch nooit gaat gebruiken. Dit kan echt beter!
We wonen in Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee en wisten al dat op zowel
Goeree-Overflakkee als Zeeland veel lekkere lokale streekproducten te krijgen zijn.
Hierdoor raakten we geïnspireerd en zo kwam Zeeuws Doosje tot stand.
Geef je werknemers en relaties een uniek geschenk met doosje met ècht lekkere
producten. Met Zeeuws Doosje geef je een doosje Zeeuws geluk!
In deze brochure vind je meer informatie over onze kerstpakketten en relatiegeschenken.
Vragen? Neem gerust contact met ons op.
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Waarom Zeeuws Doosje?
Duurzame, lokale streekproducten
Steun lokale ondernemers
Geef je werknemers en relaties een uniek cadeau
Aangesloten bij Webwinkelkeur, dus veilig online shoppen
We gaan voor kwaliteit, zowel in onze producten als service
Maatwerk mogelijk
Persoonlijk contact
Zeeuws Doosje staat voor duurzaam, lokaal, op onderzoek gingen naar lekkere streekhoge kwaliteit en vooral samen genieten.
producten waren we echt oprecht verbaast
over de kwaliteit die in Goeree-Overflakkee
Alle producten zijn door onszelf getest en Zeeland verkrijgbaar is. Culinair valt er
zodat we zeker weten dat we alleen de heel wat te beleven!
beste producten met een hoge kwaliteit
opnemen in ons assortiment.
Met een Zeeuws Doosje geef je je werknemers en relaties geen standaard pakket met
Massaproductie zul je niet terug vinden in producten die je ook in de supermarkt kunt
onze Zeeuwse Doosjes. Dat we hiermee ook kopen, maar een pakket bomvol Zeeuwse
lokale ondernemers kunnen steunen, maakt streekproducten met een eerlijk verhaal:
het namelijk voor ons extra leuk. Toen we puur natuur en lokaal.
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Kerstpakketten van zeeuws doosje

Met Zeeuws Doosje geef je je werknemers
iets bijzonders. Onze doosjes zijn namelijk
gevuld met de lekkerste Zeeuwse streekproducten.

Naast ons gewone aanbod, hebben we ook
3 kerstpakketten samengesteld. Deze kerstpakketten zijn een combinatie van onze favoriete producten.

De Zeeuwse Doosjes in ons “gewone” aan- Niet gevonden wat je zocht? Maatwerk is
bod zijn met zorg samengesteld. Het is mo- mogelijk, dus neem contact met ons op en
gelijk om deze ook als kerstpakket bestellen. bespreek je wensen.

BEKIJK ONZE ZEEUWSE DOOSJES

BESTEL HIER JE KERSTPAKKETTEN
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Kerstpakket zeeuws genot

Inhoud:
Zeeuwse babbelaars, Zeeuwse Bolusmeel, 2 streekbiertjes , 2 kleine flesjes sap, stukje
boerenkaas naturel, stukje Boeren kruidenkaas, gekruide Notenmix, droge worst,
mosterd, Zeeuwse kroepoek. Inclusief 2 gratis receptenkaartjes.
Optioneel: borrelplank (+ €15)
Het kerstpakket wordt verpakt in een mooie, feestlijke doos. Daarnaast is mogelijk om
voor iedere werknemer een korte persoonlijke boodschap toe te voegen.
Prijs: €37,50 per pakket, exclusief verzendkosten
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Kerstpakket Zeeuwse verleidingen

Inhoud:
2 kleine flesjes sap, Zeeuwse babbelaars, wijn van de Schorre, Zeeuwsche Zoute potje
zout, kruidenkaas, gekruide notenmix, droge worst, Zeeuwse kroepoek, Zeeuwse pasta,
Galetwafels, Zeeuwse knoop chocolade. Inclusief 2 gratis receptenkaartjes.
Optioneel: borrelplank (+ €15)
Het kerstpakket wordt verpakt in een mooie, feestlijke doos. Daarnaast is mogelijk om
voor iedere werknemer een korte persoonlijke boodschap toe te voegen.
Prijs: €52,50 per pakket, exclusief verzendkosten
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Kerstpakket Zeeuws geluk

Inhoud:
Potje zout van Zeeuwsche Zoute, Zeeuwse babbelaars, Wijn van De Schorre, 2 streekbiertjes, Geitenkaas van de Mekkerstee, stukje boerenkaas, gekruide notenmix, droge
worst, Zeeuwse kroepoek, Zeeuwse pasta, kruukplaetjes, olijfolie met zeekraal, koffie van
Brandstof. Inclusief 2 gratis receptenkaartjes.
Optioneel: borrelplank (+ €15)
Het kerstpakket wordt verpakt in een mooie, feestlijke doos. Daarnaast is mogelijk om
voor iedere werknemer een korte persoonlijke boodschap toe te voegen.
Prijs: €75 per pakket, exclusief verzendkosten
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relatiegeschenken
Gedurende het jaar zijn er vele momenten Ontbijt Doosje of een Zeeuws Zilt Doosje?
om iets te vieren, iemand te bedanken of in Je vindt altijd iets passends binnen ons aanhet zonnetje te zetten. Geef een leuk, uniek bod!
geschenk met Zeeuws Doosje.
Op deze en de volgende pagina vind je een
Verras uw relaties met een bijzonder selectie van ons assortiment. Mocht je een
geschenk. We hebben diverse doosjes met pakket of geschenk anders willen samenstelverschillende thema’s. Wat denk je bijvoor- len dan zijn er mogelijkheden om maatwerk
beeld van een “Koken op z’n Zeeuws” Doos- te leveren. Daarnaast is het mogelijk om een
je, een Zeeuws Borreldoosje, een Zeeuws persoonlijke boodschap mee te leveren.
Zeeuws Borreldoosje - Luxe
Een Zeeuwse borrelbox waarmee je met
6 personen van kunt genieten. Met:
- Ouddorpse wijn, wijn van Wijnhoeve de
Schorre of streekbier
- 2 soorten kaas
- een gekruide notenmix
- droog worstje
- een potje mosterd
- Zeeuwse kroepoek
- Ambachtelijk knabbelspek
Bekijk meer
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Zeeuws Ontbijt Doosje
Geniet van een Zeeuws ontbijt met dit “do-it-yourself”
ontbijtdoosje. Maak je eigen Zeeuwse ontbijt van Zeeuwse
streekproducten.
- Koffie van Brandstof
- Meel om brood te bakken
- Sinaasappelsap van Van Kempen
- Boerenkaas
- Jam van ‘t Siepje
- Zeeuwse Appelstroop
Bekijk meer
Zeeuws Stoofvlees Doosje
Vleesboerderij Boot staat bekend om hun goede vlees.
Met dit Zeeuwse Doosje maak je een lekkere Zeeuwse
maaltijd voor 2.
- Stoofvlees, blik van Vleesboerderij Boot
- 2 streekbiertjes
Bekijk meer

BEKIJK HIER ONS GEHELE ASSORTIMENT
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Wie ga jij verrassen?
Wil jij je werknemers of zakenrelaties iets geven waarmee je indruk maakt? Geef je werknemers of relaties een Zeeuws Doosje. Zo verras je niet alleen je hen, maar steun je ook
lokale ondernemers.
Klik op onderstaande button om ons een email te sturen en laat ons weten wat je wensen
zijn of bezoek onze website voor nog meer informatie.

STUUR ONS EEN BERICHT

GA ONZE WEBSITE

