Neem een kijkje en maak vrijblijvend een
afspraak om uw wensen te bespreken.

www.boerderijwinkeltkoehotel.nl

KERSTPAKKET

’t Koehotel helpt u hier graag bij. We
hebben weer diverse voorbeeld
pakketten voor u samengesteld, maar
bieden u ook de keuze aan om de
pakketten zelf samen te stellen samen
met ons.

LOKAAL - UNIEK - PASSIEVOL

Een uniek passend kerstpakket is elk
jaar weer een uitdaging.

TO SHARE

COW

Elk pakket telt. Klein of groot
maar altijd met liefde.

Kerst, de tijd dat we samen zijn
en samen genieten. Samen
delen, samen zijn.
Het To Share pakket is perfect
geschikt voor het samen zijn met
de kerst. Met vrienden, collega’s,
familie en geliefde.

Passend bij uw bedrijf

Een blijk van waardering dat is
wat telt. Het pakket Cow heeft
de passie en liefde inzich zoals
de boer dat heeft voor zijn
koeien.
Klein, trouw en altijd oprecht.

Met elkaar voor elkaar

€32,50

€16,50

€49,50

PICKNICK
Een romantische picknick in het park of langs de ijsbaan. Tijdens de feestdagen
zorgt u ervoor dat uw partners, werknemers, vrienden of familie extra kunnen
genieten van de vrije dagen. Dat ze niet alleen aan de drukke familie tafels
kunnen genieten van al het lekkers. Overdag even ontsnappen met een volle (en
handige) picknickmand van alle kerstverplichtingen, hoe fijn is dat?

LOKAAL

VERTROUWD
VERS

FOR YOU
Speciaal voor jou, speciaal voor jou een bedankje. Bedankt voor je inzet,
bedankt voor je vertrouwen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
Voor jou is het altijd tijd. Met een lokaal speciaalbiertje, een blokje kaas en met
de lekkerste kaasdip waar je ook je chips in kan dippen heb je niks anders meer
nodig voor een ontspannen avond.

€16,50

FARMER

FAMILY
Onze oma’s leerde ons dat je na
hard werken (fietsen) een dropje in
de middag had verdiend. Nu wordt
dit ook aan de volgende generatie
meegeven.

Een boer is een vakman, een
echte doe-het-zelver. Misschien
niet altijd in de keuken, maar op
het bedrijf zeker.
Kan jij de echte boer ook in de
keuken zijn met dit actieve doe
het zelf pakket ?

Zelf samenstellen

Maak de mooiste en bovenal de
lekkerste creaties zelf.

In de avond wordt hardwerken
beloond met een sapje en een
biertje of wijntje. Voor alle
generaties iets en een blokje kaas is
er voor iedereen. Een echt
familiepakket.

Uw wensen

€37,50

€22,50

€27,50

SAY CHEESE
Een plakje kaas op brood, een blokje op de borrelplank en een stiekem stukje uit
het vuistje. Als Alkmaarse Boerderijwinkel, een echte kaaskoppen stad, kan een
stukje kaas niet vergeten worden in het pakket. Voor de echte kaasliefhebbers
hebben we het Say Cheese pakket. In het pakketje bieden we diverse smaken en
leeftijden kaas aan zodat er altijd voor ieder het juiste stukje tussen zit.

VERRASSEND

EERLIJK
OPRECHT

OFFLINE
Geen werk, geen mails, even niets. Samen zijn is wat er met Kerst toe doet.
Samen met familie, vrienden en geliefden. Gun elkaar het geluk, gun elkaar het
beste en geniet daar samen van. Weg met die telefoon, geniet van het moment
en van elkaar. Met borrelplanken, gevulde glazen en wie weet met een goed
spel erbij.

€31,50

CREËER ZELF
Een kerstpakket moet passen bij
het bedrijf, bij jou en de
ontvangers.
Daarom bieden we bij ‘t Koehotel
de keuze om zelf je
kerstpakketten samen te stellen.
Kom in de winkel langs of maak
een afspraak om alle
mogelijkheden te bespreken.
Dit kan via
info@boerderijwinkeltkoehotel.nl
06-41136541

LOS VERKRIJGBAAR
Naast pakketten leveren wij ook
losse producten aan. Hierbij kunt
u aan al onze producten denken,
zoals Beemster Kaas,
droogbloemen, noten, bieren,
bakmixen, wijnen en meer.
Zodat u ook zelf de een lokaal
kerstpakket kan samen stellen.
Hiervoor kunt u terecht bij Lieke
via de mail, telefonisch of in de
winkel.
www.boerderijwinkeltkoehotel.nl

