DELICATESSEN

Sinterklaasgeschenken

Gratis levering vanaf € 250 / binnen een straal van 35 km

Beste levensgenieter,
Ook dit jaar zorgen we weer voor de allerlekkerste chocolade geschenken!
In bijgaande folder vind je een ruime keuze aan Sinterklaasgeschenken die bij je familie, vrienden, collega’s en
zakenrelaties zeker in de smaak zullen vallen.
Heb je speciale wensen? Wij maken geschenken op maat en volgens jouw budget. Denk maar aan unieke
geschenkmanden boordevol ambachtelijke producten, chocolade en het beste dat onze wijnkelders te bieden
hebben. Contacteer ons gerust via +32 498 57 02 94 of info@la-passione.be en spring binnen in onze winkel.
Vanaf € 250 / binnen een straal van 35 km leveren wij je bestelling gratis op je adres!
Smakelijke groeten,
Hilde Van Gaal - La Passione
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ARTIKEL

PRIJS INCL. BTW

S3301
Bakje caraques Sinthoofdjes Trézor

€ 9,10

S3303
Sint en Piet luxe 12cm / gouden centen

€ 10,10

S3304
Sint met brilletje 18cm / speculaas

€ 11,35

S3305
Sint op ezeltje 18cm

€ 12,90

S3307 (melk) - S3308 (wit) - S3309 (puur)
Sinterklaas 18cm

€ 5,95

S3310
Sint 18cm / appelsientje / gouden centen / caraques

€ 8,20

S3316
Sint en Piet 15cm / appelsientje / speculaas / caraques

€ 10,20

S3319
Sintgezicht 15cm

€ 9,80

S3320
Pietgezicht 14cm

€ 10,30

S3321
Speculaaskoekjes van de Sint met smarties

€ 5,95

S3330
Sint en Piet in bootje en gouden centen

€ 9,50

S3331
Sint 35cm

€ 46,90

S3332
Barette Sint en Piet Trézor assortiment

€ 4,75

S3337
Likkoekjes assortiment

€ 4,20

S4502 (nic nac koekjes)
S4503 (iced gem)

€ 2,40
€ 2,90

S4505
Ambachtelijke Sinterklaaskoekjes

€ 1,00
per stuk

S4510
Speculaas 14 cm

€ 3,95

S4531
Sint speculaas 10 cm suikervrij

€ 3,40

AANTAL

DELICATESSEN

Sinterklaasgeschenken
Verras je collega’s of zakenrelaties met een topwijntje of een geschenkmand boordevol ambachtelijke lekkernijen,
wijn en chocolade.

Geschenkmanden op maat
Verwen je vrienden, familie, collega’s of zakenrelaties met een origineel geschenk.
Op basis van je budget vullen we je mand met lekkere wijnen, verrukkelijke
Valentino chocolade en unieke delicatessen.
Contacteer ons via +32 498 57 02 94 of info@la-passione.be en laat ons je
wensen weten. Wij stellen je geschenkmand op maat samen. Indien gewenst wordt
deze aan huis geleverd of kan je deze komen afhalen.

Bezoek onze winkel
Spring gerust binnen in onze winkel en laat je verleiden door al dat lekkers.
Je bent welkom na afspraak via +32 498 57 02 94 of info@la-passione.be.
Je vindt ons in de Sint-Jobstraat 104, 3550 Bolderberg (Zolder)
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