
Eindejaars-
pakketten!

Niets zo fijn als medewerkers of andere stakeholders 
te verrassen met een attentie!

Bestel voor 11/11 en krijg deze pakketjes mooi op tijd geleverd!



 

Gezelligheidsbox
een perfecte box voor een gezellig avondje

√ Scrocchi met olijven en zeezout, 175 g
√ Aperomix, 200 g
√ Gezouten pinda’s, 275 g
√ Kingsize pinda’s omhuld met chocolade, 210 g
√ Himalaya pink salt chips, 125 g 
√ Weckpot (750 ml) gevuld met 13 bonbons, nougats … 
√ Verpakt in een kerstdoos

Artikelnummer: 39.06.3596

15.00
excl. btw

Italian box
alles voor een lekkere Italiaanse avond!

Buon appetito !
Een gezellige, warme avond gegarandeerd 
met Italiaanse sauzen, pasta, olijfoliën en koekjes. 

Artikelnummer: 39.06.3598

25.00
excl. btw

Specialty box
voor wie het net dat 
ietsje anders mag zijn! 

Zoute versnaperingen 
en zoete lekkernijen.

√ Fusilli, 500 g
√ Linguine, 500 g
√ Pastasaus basilicum, 370 ml
√ Pesto genovese, 143 ml 
√ Olijfolie azijn, 250 ml
√ Olijfolie, 250 ml
√ Zeezout arrabbiata, 135 g

√ Pane Stiratini met olijfsmaak, 
250 g

√ Cantuccini Mandorla, 250 g
√ Karaf, 500 ml
√ Rond weckpotje van 200 ml 
√ Verpakt in een kerstdoos

Een mix aan verschillende producten, net een ander smaakje, net een ander aroma! 

20.00
excl. btw

√ Olijfolie met knoflook, 250 ml
√ Chardonnay azijn, 250 ml
√ Vijgenconfituur Vandererfven, 240 g
√ Mosterd van Tierenteyn, 180 g 

√ Flesje Monin koffiesiroop, 50 ml
√ Gesuikerde peperkoek, 200 g
√ Elitehaver, 190 g
√ Scrocchi rozemarijn, 175 g

√ Chips Jambon Ibérico, 140 g  
√ Verpakt in een kerstdoos

Artikelnummer: 
39.06.3597



 

Duurzame 
insteek!
Deze eindejaarspakketten worden met zorg klaargemaakt 
door het maatwerkbedrijf Entiris. 

Zij geven mensen met een erkende afstand tot de 
arbeidsmarkt de kans om zich professioneel te ontplooien.  
Daar kunnen wij alleen maar achter staan! 

Via JAVA Online 
of via uw commercieel consulent 

JAVA Foodservice
Wingepark 10 – 3110 Rotselaar
www.javafoodservice.be/eindejaarspakketten

Uitlevering van de eindejaarspakketten vanaf 1 december 2020.

Te bestellen tot 
11 november 2020


