
Overzicht producten voor relatiegeschenken                   
 

Product 

Fruit van eigen bodem 
1 kilogram Elstar appels 
1 kilogram Conference peren 
280 gr Gestoofde peren (Gieser Wildeman of Doyenne du Comice) 
400 gr Gestoofde peren (Doyenne du Comice) 
 
Bakmixen van Betuwse molens 
500 gr Molenmuesli  
500 gr Pannenkoekenmix  
Andere bakmixen (brood,- appeltaart, cakemixen etc.) in overleg 
mogelijk bij een bestelling van meerdere pakketten 
 
Pure sappen, jam, stroop, sauzen 
235 gr Aardbeienjam 
220 gr Aardbeienjam zonder toegevoegde suiker 
60 gr Jam (bramen, vier vruchten, aardbeien) 
250 ml Dessertsaus aardbeien 
450 gr Stroop appel-peer 
200 ml Schulp sap (appel, appel-aardbei, appel-framboos, appel-kers) 
1 liter Appel/Peer sap 
3 liter Appel saptap 
5 liter Appel/peer saptap 
0.75 L Appel / Vliesbessensap 
0.75 L Appel / Zwarte bessensap 
 
Dranken 
In overleg streekbieren leverbaar   
250 ml Appelcider van De Krenkelaar 
500 ml Advocaat 
300 ml Advocaat 
Twinings thee peer – honing - kaneel 
 
Kazen van ongepasteuriseerde boerenmelk 
450 gram Jonge kaas  
450 gram Jong Belegen kaas 
250 gram Fenegriek kruidenkaas  
250 gram Italiaanse kruidenkaas 
 
Noten en eieren 
400 gr Walnoten (los mogelijk) 
10 Kakelverse scharrelplus eieren 
 
Overig 
45 ml kaasdip mosterd – dille 
200 gram Chocoladecluster appeltaart 
150 gram Ongezouten notenmix deluxe  

 

 

 



 

Prijslijst (excl. BTW) verpakkingsmateriaal 

Product Prijs 

Veilingkist blank  €       4,49  

Bakje Blank rechthoek  €       2,99  

Dienblad grijs  €       3,99  

Kartonnen groene schaal  €       1,69  

Plastic met bodem  €       1,49  

 

Prijslijst standaard cadeaupakketten (op maat is ook mogelijk) 

Product Prijs  

Betuws Sappakket  
1L appel-peer + 5x 0.2L Schulp sap op kartonnen schaal 
  

 €       10,95  

Betuws Vitaminepakket 
0.75L Appel/Vliesbessensap + 0.75L Appel/Zwarte Bessensap + thee + losse walnoten + 
220 gr Aardbeienjam (zonder toegevoegde suikers) op blank houten bakje rechthoek 
 
Betuws Borrelpakket 
45ml kaasdip + 200 gr chocoladecluster appeltaart + 250 ml appelcider + 150 gr 
ongezouten notenmix deluxe + 2x 200ml schulpsap + losse walnoten 

 €       17,50 
 
 
 
 €        19,95 

  

Betuws Ontbijtpakket 
2x 0.2L Schulp sap +1 L appel-peer sap + molenmuesli + stroop +  
235 gr jam + pannenkoekenmix op grijs dienblad  

 €       18,95  

  

Betuws Lekkernijenpakket  
Boerencakemix + 0.2L Schulp sap + 300 ml advocaat + 280 gr gestoofde Gieser Wildeman 
peren + 2x 60 gr jam + 250 ml dessertsaus in veilingkist blank 

 €       23,95  

 

 

  



Offerte aanvragen? Mail dit formulier naar: info@appeltje-eitje-automaten.nl  

 

Naam contactpersoon  

Organisatie  

E-mailadres  

Telefoonnummer (indien we vragen hebben)  

Beoogd bedrag per geschenk  

Aantal geschenken  

Markeer producten die u graag in het 

geschenk wilt terugzien 

Sap / gestoofde peren / eieren / vers fruit / walnoten / 

bakmixen / jam / appel-peer stroop / dessertsaus / 

advocaat / eieren / molenmuesli / chocolade / kaas 

Eventuele extra producten die u wilt 

toevoegen (bijv. kaas, vlees, etc.) 

 

Andere aanvullingen/wensen m.b.t. het 

geschenk 

 

  


