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Groots in 
kleinschaligheid
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De Zuivelhoeve is een echt familiebedrijf van Twentse komaf dat al meer dan 40 jaar 

zuivelproducten maakt en verkoopt op ambachtelijke wijze. Diane en Gerjhan Roerink 

begonnen in 1981 met een winkel op de boerderij waar producten van melk van eigen koeien 

verkocht werden. De fi losofi e van toen is de basis van nu; de lekkerste producten direct van 

de bron. Want als je weet wat je eet, proef je meer! 

Met onze 75 gedreven ondernemers werken wij elke dag aan het blij maken van onze klanten. 

Met oog op kwaliteit en ambacht presenteren wij met trots de nieuwste kerstpakketten. Dit 

jaar heeft in het teken gestaan van veranderingen. Nieuwe woorden als hybride werken zijn 

zaken waar we opeens dagelijks mee te maken krijgen. Daarom is het zo belangrijk even stil 

te staan bij hoe bijzonder het is om samen te zijn.

Met onze jarenlange ervaring in het maken van pakketten, bieden wij u de mogelijkheid om 

voor u en uw medewerkers of relaties een kwalitatief en smaakvol kerstgeschenk samen 

te stellen. Met de beste service, zoals u van ons gewend bent, vanuit een lokale winkel. 

Met zorg en liefde hebben de ondernemers de pakketten samengesteld, waarbij elk pakket 

zijn verdiende aandacht krijgt – of het nou gaat om één pakket of meer dan 1.000 pakketten.

L O K A A L  & 
O R I G I N E E L

V E R S  &
R E C H T S T R E E K S 

V A N  D E  B R O N

P E R S O O N L I J K 
&  O P  M A A T

K E N N I S 
&  K U N D E

Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.
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Xander, Eigenaar Zuivelhoeve Ede

Al vele jaren maken wij in grote en kleine aantallen 

kerstpakketten vanuit onze eigen winkels. Hiervoor 

branden wij onze noten dagvers en snijden wij de kazen 

vers van het mes. Als specialist vinden wij het belangrijk 

om een kwalitatief maar ook vernieuwend assortiment 

aan te bieden waar streekgebonden en eerlijke 

producten centraal staan.  

Het liefst nodigen wij u uit in de winkel om samen met 

ons een op maat gemaakt kerstpakket samen te stellen. 

Dit maakt het voor de gever extra persoonlijk en voor de 

ontvanger extra leuk. Aandacht: dat proef je en dat maakt 

ons uniek. Zet uw werknemers of relaties in het zonnetje 

door middel van een heerlijk Zuivelhoeve kerstpakket. 

75 winkels, 
allemaal even 
uniek, net als 
onze kazen
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Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



Selecteer 
uw favoriete 
kaas en een 
pakket op maat
Perfect op maat gemaakte pakketten: dát is waar wij naar streven. Bij Zuivelhoeve 

geven wij u de kans om een pakket volledig naar eigen wens samen te stellen. 

Selecteer bijvoorbeeld uw favoriete kaas, lievelingsnootjes of -vleeswaren of voeg een 

persoonlijk item toe. Een cadeau met een persoonlijk tintje maakt het voor zowel de 

gever als voor de ontvanger een uniek moment. Zo maken wij graag het verschil.

Bent u er nog niet helemaal uit? Kom gerust langs in één van onze winkels of bezoek

onze website zuivelhoeve.nl en laat u verrassen door onze bijzondere producten. 

Wij helpen u gaag in de zoektocht naar het perfecte cadeau.

PA K K E T  S A M E N S T E L L E N  M E T  U W  F AV O R I E T E  I T E M S

E E N  U N I E K  &  P E R S O O N L I J K  C A D E A U

M O G E L I J K  V O O R  K L E I N E  E N  G R O T E  A A N T A L L E N

5Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.



De pure smaak van de boerderij: dat proef je terug 
in onze boerenkazen - van mild tot zeer pikant. 
Met een ruim assortiment weten wij onze klanten 
steeds te verrassen. Als ‘Nederlands Beste Boeren-
kaasspecialist’ van 2021 durf ik wel te zeggen dat 
boerenkaas echt mijn passie is. 

Buitengewoon is niet gewoon buiten. Met respect voor dier en omgeving 

selecteren wij de lekkerste producten voor onze pakketten. Wij geloven 

dat eten het beste smaakt als het met liefde en kunde is gemaakt met 

een directe verbinding tot de bron. Puur natuur: dat proeft u terug in 

deze pakketten. Maak kennis met landelijke producten die elkaar in 

smaak versterken - precies zoals de natuur dat heeft bedoeld.

'boer'gondisch 
 genieten

Wouter, Zuivelhoeve By Kaashuis Tromp Haarlem

6 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



BOERDERIJ GROOT

Geitenkaas Jong Belegen, Boerenkaas pikant,

Kruidenkaas van de boerderij, Zh. Huiswijn wit Verdejo,

Zh. Mosterd, Lekker Puur Jam, Huisgedroogde worst,

Boer’n sap, Zuivelkaatje, Kaasbolletjes, Boer’n mix pinda’s.

BOERDERIJ MIDDEL
Geitenkaas Jong Belegen, Boerenkaas pikant,

Kruidenkaas van de boerderij, Zh. Mosterd, 

Huisgedroogde worst, Zuivelkaatje, 

Boer’n mix pinda’s, Boer’n sap.

BOERDERIJ KLEIN BOERDERIJ BRIEVENBUS
Boerderijkaas mild gerijpt, Kruidenkaas 

van de boerderij, Huisgedroogde worst,

Zh. Mosterd, Boer’n sap, Boer’n mix pinda’s.

Boerderijkaas pikant, Boerderijkaas met kruiden, 

Huisgedroogde worst, Chocolade rozijnen melk, 

Boer'n mix pinda's.

7Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.



OP z’n
hollands

Esmeralda en Marco, Zuivelhoeve Haaksbergen
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Wij houden van lekker eten, jij toch ook? Iedere regio 
in Nederland heeft een aantal producten die typerend 
zijn voor een bepaalde stad of streek. Ook bij ons in 
Twente zijn heerlijke streekproducten te vinden. 
Onmeunig lekker en ook erg leuk om te krijgen!

Streekproducten bewijzen door hun verhaal en eigen smaak dat 

juist producten uit de omgeving extra speciaal zijn. Ontdek alle 

lekkernijen van eigen bodem en proef zelf hoe heerlijk Hollands 

is in één van onze pakketten of breng een bezoekje aan een 

Zuivelhoeve winkel bij u in de buurt. 

Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



OP z’n
hollands

HOLLANDS GROOT

Hollandse oude kaas, Tynjetaler, Kruidenkaas 
van de boerderij, Pinda’s gezouten, Huisgedroogde 
worst, Fles sap, Mosterd-dille saus, ‘Beste drop ooit’, 
Pindakaas, Twee lokale biertjes.

HOLLANDS MIDDEL
Hollandse oude kaas, Kruidenkaas van de 

boerderij, Pinda’s gezouten, Huisgedroogde 
worst, Fles sap, Mosterd-dille saus 

‘Beste drop ooit’, Pindakaas.

HOLLANDS KLEIN
Hollandse oude kaas, Pinda’s gezouten,

Huisgedroogde worst, Fles sap, 
Mosterd-dille saus.

HOLLANDS BRIEVENBUS
Hollandse oude kaas, Kruidenkaas van 

de boerderij, Pinda's gezouten, 
Huisgedroogde worst, 'Beste drop ooit'.

9Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.



handmatig
geselecteerd
Zoveel unieke mensen - zoveel unieke smaken. Hierdoor is 

het soms lastig om een pakket te vinden dat volledig bij de 

wensen van uw collega's of werknemers aansluit. Met de 

Zuivelhoeve-cadeaubon kan iedereen het perfecte pakket 

zelf samenstellen en uitzoeken: fl anerend door één van onze 

75 Zuivelhoeve-winkels of juist comfortabel thuis op onze 

webshop. Iedereen kan zo op zijn eigen manier een pakket 

samenstellen. U geeft het cadeau, wij doen de rest!

V A N  B O N  N A A R  B O N  A P P É T I T

Een feest om te 
geven & krijgen

10 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



Ontdek uw favoriete 
Zuivelhoeve assortiment

De lokale ondernemer stelt 
het pakket voor u samen

Ontvangen op eigen gewenst 
moment en tijd om te genieten

11



Kaarsjes aan, fles rode wijn, heerlijke borrelhapjes 
op tafel. De feestdagen zijn dé tijd van het jaar om 
samen te genieten. Met deze pakketten heEFT u altijd iets 
lekkers in huis om op tafel te zetten: van HollandsE 
boerderijkazen tot specialiteiten uit Frankrijk, 
Spanje en Italië. 

Mark, Zuivelhoeve Leiden
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Niets is fi jner dan het lekker samenzijn tijdens de feestdagen. 

Met een Zuivelhoeve kerstpakket heeft u altijd alles in huis 

voor een zoete inval. Met deze borrelklassiekers is er dan 

ook voor ieder wat wils.

BORRELGENOT

Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



BORRELGENOT GROOT

Kruidenkaas van de boerderij, Olde Zuivelhoeve, 

Zh. Huiswijn rood Garnacha, Mosterd-dille saus, Pistachenoten, 

Vijgenbrood met amandel, Spaanse fuet tuinkruiden, Pesto Genovese, 

Cashewnoten gezouten, 3 Lokale bieren, Pinda’s gekruid, 

Kaasbolletjes, Crackers classico, Chocolade pinda's gemengd.

BORRELGENOT MIDDEL
Kruidenkaas van de boerderij, Olde Zuivelhoeve,

Zh. Huiswijn rood Garnacha, Lokaal speciaalbier,

Mosterd-dille saus, Pistachenoten, Crackers classico,

Spaanse fuet tuinkruiden, Pesto Genovese,

Cashewnoten gezouten, Kaasbolletjes.

BORRELGENOT KLEIN BORRELGENOT BRIEVENBUS
Olde Zuivelhoeve, Zh. Huiswijn rood Garnacha,

Mosterd-dille saus, Pistachenoten, Pinda’s gekruid,

Kaasbolletjes.

Pistachenoten, Vijgenbrood met amandel, 

Kruidenkaas van de boerderij, Spaanse fuet, 

Cashewnoten gezouten, Groene olijven.

13Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.
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Iedere dag werken wij met zorg 

aan onze wijnen. Die liefde en kennis 

voor wijn delen wij ook graag met u. 

Daarom hebben wij onze eigen 

Zuivelhoeve Wijn-lijn gecreëerd. 

Twee heerlijke wijnen die op hun beurt 

perfect tot kracht komen. De Spaanse 

Verdejo heeft een exotisch aroma 

met nuances van fruit van ananas en 

perzik. Dit geeft een frisse, subtiele 

fruitsmaak vrij. Expressief en fruitig 

van smaak is onze eigen Garnacha. 

Gemaakt met een intens fruitig aroma 

met rijp rood fruit, vleugje laurier, 

wilde bessen en een nuance van 

pepers. Kortom: een breed inzetbare 

wijn. Proef en oordeel zelf!

Eigen 
Zuivelhoeve 
wijnen
Iedere dag werken wij met zorg 

aan onze wijnen. Die liefde en kennis 

voor wijn delen wij ook graag met u. 

Daarom hebben wij onze eigen 

Zuivelhoeve Wijn-lijn gecreëerd. 

Twee heerlijke wijnen die op hun beurt 

perfect tot kracht komen. De Spaanse 

Verdejo heeft een exotisch aroma 

met nuances van fruit van ananas en 

perzik. Dit geeft een frisse, subtiele 

fruitsmaak vrij. Expressief en fruitig 

van smaak is onze eigen Garnacha. 

Gemaakt met een intens fruitig aroma 

met rijp rood fruit, vleugje laurier, 

wilde bessen en een nuance van 

pepers. Kortom: een breed inzetbare 

wijn. Proef en oordeel zelf!

Zuivelhoeve 

Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl
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Voor elk 
feestmoment

Op zoek naar een speciaal biertje voor bij de borrel, kwaliteitswijn voor 

bij het kerstdiner of een lekkere bubbel voor bij de nieuwjaarsbrunch: 

onze dranken maken van elk moment een echt feestmoment. 

Met een ruim assortiment aan kwaliteitswijnen en speciaalbieren 

zijn wij van alle markten thuis. Als specialist weten wij bij elke kaas het 

perfecte drankje te vinden en zo de lekkerste combinaties te bieden. 

Geselecteerde dranken in onze kerstpakketten worden zorgvuldig 

samengesteld voor de rijkste smaakbeleving. Want echte liefhebbers 

vinden hun draai al een lange tijd bij ons in de winkel. 

O N Z E  B I E R E N  E N  W I J N E N

P R O B E E R  O O K  O N Z E  E I G E N  Z H .  B I E R E NP R O B E E R  O O K  O N Z E  E I G E N  Z H .  B I E R E N
Onze eigen Zuivelhoeve-biertjes zijn ontzettend lekker en verkrijgbaar 
in drie smaken. Ontwikkeld samen met onze ondernemers Daniël uit 
Veenendaal en AnneBart van Zuivelhoeve Zuidlaren.

Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.
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Pascal, Zorgorganisatie 
in Kennemerland 

95 Borrelpakketten 
Zuivelhoeve by Kaashuis 

Tromp, Buitenveldert

"ER ZIJN prachtige 
en smakelijke 

pakketten GEleverd. 
HULDE AAN TIM!"

Robert Hermens en Tessa 
Hermanussen, Goei Gerei 

1000 Cadeaupakketten 
Zuivelhoeve Boxmeer

"unieke, regionale, 
smaakbeleving 

voor personeel, 
relaties en jezelf 

natuurlijk."

Kim, Fontys Hogeschool 
Bedrijfsmanagement, 
Educatie en Techniek
478 Cadeaupakketten 
Zuivelhoeve Barneveld

"Heldere en snelle 
communicatie.

Mooie pakketten, 
Bezorging altijd 

op tijd!"

Nancy Breuker, 
Multiselect Bouw en Infra

350 zelf samengestelde pakketten
Zuivelhoeve Meppel

"Het inpakken 
en vervolgens 

verzenden heeft 
de Zuivelhoeve 

volledig voor ons 
verzorgd."



Wat onze 
klanten 
zeggen
De klant staat bij ons centraal en elke dag proberen 

wij de klant de (h)eerlijkste producten aan te bieden. 

Zo hebben wij door de jaren heen vele mensen erg 

gelukkig kunnen maken met onze kerstpakketten. 

En daar gaan wij maar al te graag mee door. 

Deze klanten gingen u al voor...

R E F E R E N T I E S
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Bas-Jan Lubbers, VICTA
180 Kerstpakketten 

Zuivelhoeve Oldenzaal

"Zuivelhoeve 
HEEFT uitstekend 

meegedacht in ONZE 
specifi eke wensen."

Steven Lubbers, Traffi c Today
40 Cadeaupakketten 
Zuivelhoeve Deventer

"Prettig contact, 
Verse producten, 

goed verpakt, 
voor elk wat wils."

Judith Theissen, HSF Logistics 
442 Cadeaubonnen

"Snel, adequaat en binnen mum van tijd lag er 
  een prachtige bon in bedrijfskleuren op tafel."

NHL Leeuwarden
Ca. 2500 Cadeaupakketten 
Zuivelhoeve Leeuwarden

"je WORDT als klant 
gezien en gehoord. 

DE klant is hier 
echt Koning!"



Italianen hebben echt passie voor hun eten - en dát proeft u. 

Breng Italië naar de borrelplank met deze authentieke 

producten en begeef u voor heel even in Italië zelf.

Buon 
Appetito!

Huray, Zuivelhoeve Veendam

Italiaanse kruidenkazen zijn niet alleen een lust 
voor het oog maar door de verschillende specerijen 
ook een genot om te proeven en daarmee onmisbaar 
in onze kerstpakketten. Voorproeven in de winkel? 
Ik snijd graag een plakje voor u af! 

18 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



Italiaans GROOT

Hollandse kaas met Italiaanse kruiden, Groene pesto kaas,

Feudi 125 Primitivo del Salento, Salamino Parmigia, 

Nougat Torrone, Parmesan Reggiano, Zh. Kaasdip dadel balsamico, 

Pesto Gevonese, Crackers Classico, Zh. Olijfolie, 

Cuore di Mandorla, Italiaanse fuet naturel.

Italiaans MIDDEL
Groene pesto kaas, Parmesan Reggiano, 

Salamino Parmigia, Nougat Torrone, 
Zh. Kaasdip dadel balsamico, Pesto Gevonese, 

Zh. Olijfolie, Cuore di Mandorla, Crackers Classico.

Italiaans KLEIN
Groene pesto kaas, Salamino Parmigia,

Nougat Torrone, Parmesan Reggiano, 

Zh. Kaasdip dadel balsamico, Crackers Classico,

Pesto Gevonese.

Italiaans BRIEVENBUS
Hollandse kaas met Italiaanse kruiden, 

Parmesan Reggiano, Nougat Torrone, 

Cuore di Mandorla, Italiaanse fuet.

19Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.



Soms wordt er vergeten waar het bij een cadeau om gaat. Namelijk het uiten 

van waardering door middel van een persoonlijke boodschap, bijvoorbeeld 

een ''dankjewel'' of ''ik ben blij dat je er bent''. Een bijzondere boodschap die ook 

écht bijzonder mag worden gemaakt. Dit maakt een Zuivelhoeve kerstcadeau 

een plezier om te geven en om te krijgen. 

Heeft u een eigen geschenk dat u graag zou willen toevoegen aan één 

van onze pakketten? Dat kan! In overleg met de lokale ondernemer 

kan uw eigen geschenk bij het pakket worden samengevoegd. 

Neem contact op met de lokale ondernemer voor alle mogelijkheden.

PERSONALISEER
UW PAKKET

E E N  E I G E N  I N B R E N G

De verse inkt is nog bijna te ruiken! Een handgeschreven kaart 

maakt een pakket helemaal af. Geef aan ons uw eigen boodschap 

door en wij schrijven of drukken deze persoonlijk op de kaart.

P E R S O O N L I J K E  K A A R T

Een borrelplank is de basis voor een gezellige avond! Maak 

uw relatiegeschenk of kerstcadeau onvergetelijk met een 

gegraveerde borrelplank.

E I G E N  B O R R E L P L A N K

20 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl
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Feestelijk  
verpakt

Tijdens de kerst mag er worden uitgepakt! 

Het hele jaar door maken wij van elk pakket 

een cadeau, maar in de decembermaanden 

geven wij nét dat extra gouden randje.  

Door middel van een feestelijke verpakking  

is alleen het ontvangen van een  

Zuivelhoeve pakket al een feest.  

Een verwennerij voor oog en smaak.

E E N  B I J Z O N D E R  G E B A A R



Rob en Louise, Zuivelhoeve Meppel

De smaak van vakantie! Onze Franse worsten zijn 
er in vele unieke smaken. Denk bijvoorbeeld aan 
een Franse worst met vijgen of camembert en 
drink daarbij een goed glas wijn. Wat kan het 
leven toch eenvoudig en mooi zijn!

Frankrijk is rijk aan de haute cuisine. Zij weten altijd de 

fi jnste kwaliteit uit de producten te halen waarbij smaak 

en genot centraal staan. Dat brengen wij terug in onze pakketten. 

Een smakelijke knipoog naar het smaakvolle Frankrijk.

mais oui!

22 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



Borrelplank 
rechthoekig

U  K U N T  A L 
O N Z E  P A K K E T T E N 
A A N V U L L E N  M E T :

23

FRANS KLEINFRANS middel
Kruidenkaas van de boerderij, Zh. Boer’n Huiswijn 

klein rood, Zh. Boer’n Huiswijn klein wit, 

Twee Franse worsten, Provençaalse notenmix.

Kruidenkaas van de boerderij, Comté, 

Louise l’Oiseau Merlot, Louise l’Oiseau Chardonnay,

Twee Franse worsten, Provençaalse notenmix,

Amandelen gerookt.

Kaasschaaf

Leisteen 
plankje

met 3 mesjes

Kaas-
messenset 

mini 

met 3 mesjes

Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.



Kies en bestel jouw kerstpakket op zuivelhoeve.nl

Laat uw pakketje eenvoudig bezorgen in 

de vorm van een brievenbuspakketje. Het 

pakket wordt door de brievenbus bezorgd 

waardoor niemand thuis hoeft te blijven om 

het pakket aan te nemen. Dit maakt het 

geven van een brievenbuspakket handig en 

compact. Een cadeau waarmee u iemand 

écht kunt verrassen. Onze brievenbus-

pakketten zijn beschikbaar in vele thema's, 

zo is er altijd een brievenbuspakket dat 

aansluit bij uw wensen. Van Hollandse 

heerlijkheden tot Spaanse specialiteiten: 

alles komt als een verrassing door de 

brievenbus. Bijzonder, uniek en zeer 

handig voor gever en ontvanger.

Cadeau door 
de brievenbus
K L E I N  PA K K E T,  G R O O T S  G E B A A R

242424 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



HOE WERKT HET?

Hoe bijzonder is het om een vers afgesneden 

stukje kaas door de brievenbus te krijgen? 

De Zuivelhoeve maakt het waar.

Ook een klein pakket verdient royale aandacht. 

De ondernemer in de buurt zet zich daarom 

volledig in om van dit pakket een feestje te maken.

Omdat het pakket zo is ontworpen dat het door 

elke brievenbus in Nederland past, hoeft er niemand 

thuis te zijn op het moment van leveren. Zo kunt u 

met een gerust hart dit pakket voor iemand anders 

bestellen.

Het ongemakkelijk vissen naar de bevestiging of 

uw cadeau nu wel of niet is aangekomen is verleden 

tijd. In tegenstelling tot een normale brief heeft een 

brievenbuspakket wel een Track & Trace. Zo kunt u 

controle houden over de status van uw bestelling.

V E R S E  &  L O K A L E 
P R O D U C T E N  P E R  P O S T

M E T  L I E F D E  V E R PA K T

N I E M A N D  T H U I S ?  G E E N  P R O B L E E M !

W É L  E E N  T R A C K  &  T R A C E

25Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.



Ruud, Zuivelhoeve Arnhem 

Onze Spaanse favorieten in drie pakketten! Deze 
heerlijke producten lenen zich perfect voor 
op de tapasplank en zijn onmisbaar tijdens een 
december borrelavond met vrienden en familie.

Spanje is het land waar men groots kan genieten van de 

kleine dingen in het leven. Neem zo de tapas: heerlijke 

mini-lekkernijen die eindeloos gecombineerd kunnen 

worden. Kom langs in de winkel en laat u inspireren 

door al onze delicatessen voor de feestmaand.

¡Disfrútalo!

26 Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl



Spaans Middel

Zh. Huiswijn rood Garnacha, Zh. Huiswijn wit Verdejo, 

Manchego, Zh. Kaasdip abrikozen witte wijn, 

Spaanse fuet tuinkruiden, Gekruide amandelen, 

Vijgenbrood met amandel, Spaanse fuet naturel, 

Trufas al cacao, Olijven.

SPAANS KLEIN
Zh. Huiswijn wit Verdejo, Manchego,

Zh. Kaasdip abrikozen witte wijn, 

Spaanse fuet tuinkruiden, Gekruide amandelen, 

Vijgenbrood met amandel, Olijven.

SPAANS BRIEVENBUS
Manchego, Spaanse fuet tuinkruiden, 

Gekruide amandelen, Vijgenbrood met amandel, 

Spaanse fuet naturel.
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We adviseren 

u graag in 

één van onze 

winkels! Zuivelhoeve
borrelplanken

Maak elke borrel compleet met overheerlijke Zuivelhoeve 

borrelplanken op maat. Met een rijk en hoogwaardig assortiment 

kaas, worst, noten, dips en tapas hebben wij alle ingrediënten in huis 

om de perfecte plank voor u en uw medewerkers samen te stellen.

De borrelplanken zijn al te verkrijgen vanaf 2-4 personen en kunnen 

gemakkelijk online of in overleg met de ondernemer worden 

samengesteld. Enkele dagen later staat de vers bereide borrelplank 

klaar om opgehaald te worden in de winkel. Neem contact op met de 

Zuivelhoeve in de buurt of geef uw wensen door via onze webshop.

Door de decemberdrukte benadrukken wij u dit graag op tijd 

aan te geven, zodat onze ondernemer er alle aandacht in kan 

stoppen die het verdient. Serveer dit met een heerlijk drankje 

en uw borrelmoment is compleet!

winkels.zuivelhoeve.nl/
borrelplank

A L L E E N  A F  T E  H A L E N  I N  O N Z E  W I N K E L S
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B E S T E L  D E 
B O R R E L P L A N K 

O N L I N E  I N  O N Z E 
W E B S H O P



Bewust eten kan juist heel lekker zijn. Sluit het jaar goed af met 

gezonde keuzes zoals 35+ kaas, verse noten en luchtige rijstsnacks. 

Een stuk gezonder en minstens net zo lekker!

Smakelijk fi t

Noël & Maxime, Zuivelhoeve Rijssen

Kies bewust met deze lekkere pakketten. De kaas 
is gemaakt met minder vet, maar daardoor niet 
minder lekker! Gemaakt van de beste melk in de 
meest duurzame kaasmakerij van Nederland.
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LEKKER EN GEZOND GROOT

Jong Belegen 35+ kaas, Kruidenkaas van de boerderij,

Notenmix ongebrand, Walnoten, Fles sap, 

Japanse rijstcrackers, Verse dadels, Muesli van ’t huis,

Zh. Olijfolie, Zh. Mosterd, Pindakaas.

LEKKER EN GEZOND MIDDEL
Jong Belegen 35+ kaas, Kruidenkaas van de boerderij,

Notenmix ongebrand, Walnoten, Japanse rijstcrackers,

Verse dadels, Zh. Olijfolie.

LEKKER EN GEZOND KLEIN
Jong Belegen 35+ kaas, Japanse rijststrackers, 

Walnoten, Zh. Olijfolie, Verse dadels.
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Uw honger smelt als sneeuw voor de zon met de complete 

Zuivelhoeve fonduepakketten. Een kwestie van lievelings-

groenten en -brood toevoegen et voilà: een fondue van het 

hoogste niveau. Ga voor de klassieke Zwitserse fondue of 

experimenteer juist met de Hollandse variant. 

Kazen om 
(van) te 
smelten

Tim, Zuivelhoeve by Kaashuis Tromp Buitenveldert, Amsterdam

Fonduepan op tafel, schaaltjes met brood, 
groenten erbij en lekker dippen! Een kaasfondue 
is altijd een goed idee en staat garant voor een 
gezellige en smaakvolle decemberavond.
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Boska® 
Cheesebaker
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fondue Klassiek fondue Hollands
Appenzeller, Emmentaler, Gruyère, 

Château des Eyssards Sauvignon Blanc Semillion, 

Crackers classico.

Excl. fondueset

Hollandse belegen kaas, Boerenkaas pikant,

Kruidenkaas van de boerderij, 

Lokaal Speciaalbier groot, Crackers classico.

Excl. fondueset

U  K U N T  A L 
O N Z E  P A K K E T T E N 
A A N V U L L E N  M E T :

Zelf uw kerstpakket samenstellen? Vraag in een van onze winkels naar de mogelijkheden.

Kaasrasp
groot

Borrelplank M 
Rond

Kaasfondue



Proost op het 
nieuwe jaar!
Niets is leuker dan het nieuwe 

jaar letterlijk in te knallen: 

of dit nu om klokslag 12 uur 

is of bij het eerste weerzien 

op kantoor: Met onze blik-

vangende cavapakketten (ook 

mogelijk met alcoholvrije 

cava) wordt het gegarandeerd 

een schitterend nieuw jaar.

Kies en bestel uw kerstpakket op zuivelhoeve.nl34



Een goed 
begin 
van het 
nieuwe jaar

Begin het nieuwe jaar goed en zet uw werknemers of relaties in het 

zonnetje met een heerlijk nieuwjaarsgeschenk van Zuivelhoeve.

N I E U W J A A R S P A K K E T T E N
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Wij wensen  
iedereen prettige 

feestdagen en  
een smakelijk  

nieuwjaar!

Het klassieke kerstcadeau in een lokaal jasje. 

C A D E A U P A K K E T T E N

Compact cadeau voor door de brievenbus.

B R I E V E N B U S P A K K E T

Geef extra inspiratie door een bezoek te 

brengen aan de lokale specialist.  

F Y S I E K E  C A D E A U B O N

Laat de ontvanger zijn of haar eigen pakket  

samenstellen in het comfort van thuis.

D I G I T A L E  C A D E A U B O N

Lekker het jaar beginnen met verse borrelplanken -  

ambachtelijk en vers samengesteld in de winkel.

N I E U W J A A R S B O R R E L P L A N K

Geïnspireerd? Neem contact op 
met de ondernemer uit de buurt of 
bestel uw kerstpakket direct op 
winkels.zuivelhoeve.nl/kerst


