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De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat we moeten 
genieten van elk moment. Want je weet nooit hoe en of de 
tijden veranderen. Daarom zijn alle momenten die je 
samen beleeft met naasten, geliefden, collega ś, relaties 
en vrienden speciaal. Ze verdienen het om gevierd te 
worden. Dat doen we het best door te genieten van elkaar 
en elkaar te láten genieten.   

Pluk de dag. Sta bewust stil bij al het moois dat op je pad 
komt en laat het niet onopgemerkt voorbijgaan. Met die 
insteek besteden we extra zorg en aandacht aan deze 
ogenblikken, stoppen we er onze hele ziel en zaligheid in. 
Om ze zo bijzonder mogelijk te maken. En om de ontvanger 
te laten weten dat ook zij speciaal zijn in jouw leven.

Een goed gevuld en met zorg samengesteld kerstpakket is 
een ‘momentmaker’ voor de mensen om je heen. Zodat de 
feestdagen op een warme en fantastische manier met 
elkaar gevierd kunnen worden. Een belevenis om nooit 
meer te vergeten.

Geniet van de kerst. Van al het moois dat het leven te 
bieden heeft. Maak ‘t speciaal! 

Odette van Druenen
Manager Sligro Kerstpakketten

Maak ’t
speciaal

Inhoud

Complimenten uitdelen hoort erbij. Het spreekt 
waardering uit. Tijdens de feestdagen gaan we 
graag een stap verder. Dan wordt die waardering 
uitgesproken met een ware verrassing. 
Verwonder diegene met een bijzonder pakket: 
Maak ’t speciaal. 
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Attractie- en 
vakantiecadeaubon 
In ieder kerstpakket vind je een kortingsbon voor toegang of 
verblijf bij verschillende attractie- en vakantieparken van 
Libéma. Waan je bijvoorbeeld in Afrika en slaap tussen de wilde 
dieren op Safari Resort Beekse Bergen! Of wordt voor een dag 
piloot van een Boeing 747 in Aviodrome. Dat wordt volop genieten!

Kwaliteit & 
garantie
Uiteraard zijn onze kerstpakketten met zorg en 
liefde samengesteld. We borgen altijd onze 
kwaliteit. In elk pakket vind je ook een 
kwaliteitsgarantiekaart. Zodat jij met vragen altijd 
direct kunt schakelen met onze mensen. 

Exclusief
Jaarlijks stellen we onze pakketten samen met 
passie. Dat doen we onder andere met 
producten die exclusief verkrijgbaar zijn bij 
Sligro. We gaan namelijk altijd voor kwalitatief 
hoogstaande producten. 

Onze merken zijn misschien wel bekender dan 
je denkt. Je komt ze overal tegen. Tonijn van 
Grand Gerard, thee van Alex Meijer, olijfolie 
van Olitalia, noten van Daendels of chocolade 
van Bonbiance. Stuk voor stuk gegarandeerde 
kwaliteit voor jouw medewerkers. In onze 
brochure zie je bij de pakketten dit logo   
bij onze exclusieve producten staan.

Pakket op maat
We doen ons uiterste best om mooie en verrassende 
kerstpakketten samen te stellen. We kunnen ons echter 
voorstellen dat jijzelf ook ideeën hebt voor je perfecte 
kerstgeschenk. Daar staan we bij Sligro altijd voor open! 
Passend bij jouw wensen, jouw budget en jouw 
organisatie zorgen we voor een pakket op maat.
Maak een afspraak in één van onze showrooms en 
ontdek onze producten en concepten. Onze voorwaarde 
is dat je minimaal 75 pakketten afneemt en dat er sprake 
is van een orderbedrag van minimaal €2.500,- exclusief 
btw. Samen met onze adviseur stel jij daarna jouw 
ultieme kerstgeschenk samen.
 

Huisselectie
Kerstpakketten komen in vele vormen. Als 
ervaringsdeskundigen op het vlak van trends en 
kwaliteit hebben we daarom voor jou vele mooie 
pakketten samengesteld. In alle soorten en maten en in 
verschillende prijsklassen. Laat je op de volgende 
pagina’s verrassen door onze huisselectie van 2022! 

Make your own
Je eigen pakket samenstellen? Geen enkel probleem. 
Ga naar de Sligro-vestiging in de buurt en selecteer jouw 
favoriete producten uit ons brede aanbod. Wil je het zelfs 
nog persoonlijker maken, ontdek dan onze feestelijke 
verpakkingen. Ons advies: Maak ’t speciaal. 

Tintelingen
Met een Tinteling als cadeau geef je jouw medewerkers de 
gelegenheid om zelf online hun eigen kerstgeschenk uit te 
kiezen. Daarvoor hebben ze de beschikking over een ruim 
en aantrekkelijk aanbod aan cadeaus, belevenissen, goede 
doelen en giftcards. Extra leuk: je collega’s maken hun 
keuze vanuit een gepersonaliseerde omgeving in de stijl 
van jouw bedrijf of organisatie. Meer hierover lees je op 
pagina 64 t/m 67. 

Kerstevents 
Wil je nog een stapje verder gaan? Richt je 
bedrijfsrestaurant, vergaderzaal, buitenruimte of 
productiehal in als kerstmarkt, compleet met kramen, 
muziek, hapjes en drank. Je medewerkers kiezen hun 
eigen cadeau in een totale kerstbeleving. Zo wordt het 
kerstgeschenk een onvergetelijke happening. 
Hoe speciaal wil jij het maken? 

Het hele jaar rond 
Waardering uitspreken hoeft niet te stoppen bij de 
decembermaand. Het hele jaar door zijn er geefmomenten 
waar je iets speciaals van kunt maken. Denk aan 
Valentijnsdag, Pasen, de vakantieperiode: voor elk 
moment zijn er passende pakketten te bedenken.  
We denken graag mee.

Amy 
van Schijndel
Support Specialist 
Kerstpakketten

’22
kerstpakketten

Pakket 
Rudolph 
pag. 18

Exclusieve merken van Sligro voor jou 
geselecteerd. Het allerbeste uit de 
foodwereld komt in dit pakket samen. 

Van Sligro 
voor jou
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KiKa
Een gezond kind heeft wel honderd wensen. Een ziek 
kind maar één. De feiten zijn heftig: elke drie dagen 
sterft er in Nederland een kind aan kanker. Stichting 
Kinderen Kankervrij (KiKa) werkt sinds 2002 aan 
100% genezing van kinderkanker.

Jaarlijks krijgen bijna zeshonderd kinderen 
in Nederland kanker. Op dit moment geneest 81% van 
deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. KiKa werft 
fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere 
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op 
minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en 
een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. 
Daarnaast richt KiKa zich op het geven van 
voorlichting over kinderkanker. 

 ‘  Meer 
genezing en  
een hogere 
kwaliteit van leven’
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Goede doelen
Liliane Fonds 

Alzheimer 
NederlandBij Sligro staan we midden in de samenleving. Daarom steunen we  

ook graag mensen die hulp goed kunnen gebruiken. Dat doen we  

met een deel van de opbrengst van het speciale kerstpakket Elegant.  

Van elk verkocht pakket maken we dit jaar een mooi bedrag over aan 

vier goede doelen. Natuurlijk ook dankzij jou. Dankjewel!

De wereld openen voor kinderen met een handicap, 
zodat ze al hun talenten kunnen ontwikkelen en 
versterken: een prachtig en nobel streven. Een wereld 
waaraan het Liliane Fonds al ruim veertig jaar bouwt. 

Samen met lokale organisaties in diverse delen van de 
wereld maakt het Liliane Fonds kinderen sterker en 
hun omgeving toegankelijker. Maar ondanks alle 
inspanningen moet er nog heel veel worden gedaan, 
zeker op plekken waar armoede aan de orde van de 
dag is. Zaken als gezonde voeding, medische zorg en 
hygiëne zijn daar eerder bij- dan hoofdzaak. En dat 
móet beter. 

“ Samen met duizenden vrijwilligers 
zet de stichting zich dagelijks in.”

KWF
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. 
Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, 
kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen 
levens maakt KWF al ruim 73 jaar het verschil.

KWF bestrijdt niet alleen de ziekte maar zet zich ook  
in voor een beter leven met kanker. Door levens-
veranderend onderzoek te financieren en het snel 
bereikbaar maken van dure geneesmiddelen.
Maar net zo goed met initiatieven als centra voor leven 
met en na kanker en het platform kanker.nl, om 
iedereen die leeft met kanker te ondersteunen.
 
KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Een beetje vergeetachtig, dat zijn we allemaal wel 
eens. Maar stel dat die kleine geheugenproblemen 
uitgroeien tot dementie. 

In de wetenschap dat in 2040 door de toenemende 
vergrijzing ruim een half miljoen mensen lijdt aan 
dementie, werkt Alzheimer Nederland hard aan het 
realiseren van een toekomst zonder dementie. En tot 
die tijd streven zij naar een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Alzheimer Nederland heeft een doel voor ogen: 
vooruitgang! Ze werken aan een wereld zonder 
dementie en aan een beter leven met dementie.  
Samen maken we het verschil! 

‘  Een 
toekomst 
zonder 
dementie’

Doneer jij ook?
Bestel het kerstpakket ‘Elegant’ (pagina 38) of pakket ‘(G)Rood (pagina 47), dan doneer je rechtstreeks  
€1,50 per pakket aan het goede doel. Bouw mee aan een mooiere wereld.

Sligro Kerstpakketten 2022  7
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In onze kerstpakketten zitten ware 
kerstkanjers. Stijlvolle en handige 
bewaaritems waar je elke dag van 
kunt genieten. De producten maken 
onze pakketten echt speciaal. Kerst

kanjers
PROOST
OP HET
LEVEN

03
01 Sherpa plaid beige 130x160 cm, mok olijfkleurige & kerstboomkoeken. Pakket Winterkost Pag 42-43. 02  Gusta lunchbox antraciet 19,5x12x6,2 cm. Pakket Mooi Meegenomen Pag 16-17. 

03  Gérard Bertrand Heresie Corbières 75 cl. Pakket Maak ‘t Speciaal Pag 62-63. 04  Kaassnijder Le Guillotin Wyngaard. Pakket Classique Pag 32-33.  05  Rudolph board Acacia 28x20 cm. Pakket Rudolph Pag 18-19. 

Door onze pakketten speciaal te maken zorgen wij ervoor dat jij 
verrast kunt worden en iemand ermee kunt verwonderen: pas als dat 
lukt, zijn wij helemaal tevreden. 

Het hele jaar door zoeken we voor het samenstellen van onze 
kerstpakketten naar bijzondere en trendy artikelen. Artikelen die uniek 
zijn én bijdragen aan een betere, eerlijke wereld.
Bij Sligro kiezen we bewust voor het voeren van eigen merken, zowel in 
food als non-food. Elk jaar gaan we zelf op zoek naar die artikelen, 
wereldwijd. Dat doen we om jou onderscheidende traktaties van hoge 
kwaliteit te kunnen bieden. Maar ook om er zeker van te zijn dat bij het 
maken van die artikelen geen mensen benadeeld worden.
Zo letten we erop dat de mensen die de artikelen maken een eerlijk 
salaris krijgen. Dat er in de fabrieken veilig kan worden gewerkt en er 
geen sprake is van kinderarbeid. Om aan al die eisen te voldoen zijn 
onze productielocaties BSCI-gecertificeerd. Zodat we zeker weten dat 
onze artikelen op verantwoorde wijze tot stand zijn gekomen.
Tegelijk willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Dat betekent dat 
we liever kiezen voor unieke artikelen die dicht bij huis zijn gemaakt dan 
in een ver land. We zeggen niet voor niets: Maak ’t speciaal. Op een 
bewuste en verantwoorde manier!
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Choly van Grinsven
Unit Manager Exclusieve Merken 
en Duurzaam Assortiment

Rob Kantelberg
Product Group Manager  
Non-Food

05
Een avond borrelen 

met deze beauty’s is 
een lust voor het oog

al
le

s 
ov

er



Hoe we elk jaar weer aan inspiratie komen voor al 
die kerstpakketten? Vooral omdat we zelf bezeten 
zijn van kerst en van kerstpakketten. Aan ideeën 
dan ook geen gebrek. Elke dag van het jaar zijn we 
bezig om geefmomenten speciaal te maken. 

Het hele jaar door creëren wij de mooiste 
geefmomenten. Heb je inspiratie nodig? Kom dan 
naar onze showrooms en we vertellen je met 
veel passie over onze concepten. We hebben 
duizend-en-een verschillende ideeën en gaan 
natuurlijk ook actief op zoek naar de allermooiste 
en meest bijzondere geschenken. Producten 
waarmee je medewerkers en relaties écht 
trakteert. Al onze kerstpakketten zijn met zorg 
samengesteld. Ze komen namelijk door de 
‘keuring’ wanneer we er zelf enthousiast over zijn. 

Onze selectie-eisen zijn bijzonder streng: 
producten moeten niet alleen mooi zijn, maar 
vooral een hoge kwaliteit hebben. Onze fooditems 
zijn van culinaire klasse, onze bewaaritems zijn 
bruikbaar en komen alleen door de selectie als we 
er zelf van kunnen genieten. Dat maakt ’t speciaal! 
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Speciaal
voor jou

ODETTE

AMY

ANDREA

DANIELLE

HEIDI

GUUS
JOLANDA

MARTIJN

FRANS

CHANTAL

EDWIN

TON

ERWIN

INGRID

MANUEL

ANGELIQUE
MIRANDA

INGRID

MARC

NANCY

MARIEKE

JAN

JOEY

ELLEN

MEINY

CHOLY

RENE

ROB

RENATE

INGRID

MARION

HANNELORE

Wij maken het graag speciaal … 
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Het beste
van het huis

> Warm plaid P43
> Fris servies P49
> FanTAStisch P69

Onze kerstpakketten noemen we Sligro’s Huisselectie. Het assortiment bestaat uit 
duizenden producten. Talloze exclusieve importen, onze eigen merken en bekende 
A-merken. Speciaal zijn is makkelijk met Sligro’s Huisselectie.

Een kerstpakket gaat niet over één nacht ijs. Neem onze inkopers. Voor hen is het 
zelfs in hartje zomer kerst. Zij speuren het hele jaar door naar de nieuwste, mooiste 
en meest bijzondere producten voor in onze kerstpakketten.

Onze visie is eenvoudig: jouw geefmoment speciaal maken. Met onze huisselectie 
hoef je zelf niet na te denken over de beste samenstelling; je maakt een keuze uit 
tientallen gevarieerde pakketten. Vanzelfsprekend met bekende favorieten als 
wijnen, chocolade, koekjes en zoutjes.

Daarnaast wil je natuurlijk ook dat het gekozen pakket onderscheidend is. Daarom 
ontdek je naast de bekende A-merken ook exclusieve producten die alleen bij Sligro 
verkrijgbaar zijn. Blader verder voor de nodige dosis kerstinspiratie en kies het pakket 
dat het beste bij jou en je medewerkers past.Sligro’s

Huisselectie
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Art.nr. 170221
9% BTW over € 9,99
21% BTW over € 0,01
Incl. BTW € 10,9010.00

Art.nr. 170222
9% BTW over € 12,49
21% BTW over € 0,01
Incl. BTW € 13,63
Emballage € 0,2012.50

Choco choc
8 artikelen verpakt in een doos

Winter & chocolademelk:  
het hoort bij elkaar. Vul het aan met 
marshmallows, meringue koekjes 
en pretzelsticks en je hebt je  
ware winter-’chocomomentje’  
zelf gecreëerd. 

Taste Collection chocolademelk 240 ml
Zoet Moment koek krans goud/zilver 55 gram
Zoet Moment meringue karamel-zeezout goud 
zwart 75 gram
Pafritas frietchips kerst 50 gram
Gold Collection pretzelsticks salt 40 gram
White Label chocoreep cappuccino 80 gram
Zoet Moment minimarshmallows 50 gram
Doos 31x18x10 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon

Kleurexplosie
11 artikelen verpakt in een doos

Deze kleurenexplosie van A-merken 
is een ware traktatie. Van zoet tot 
hartig: hier kun je alleen maar van 
genieten. 

Fïnley gingerale 20 cl, 2 stuks
Croky explosions pizza pepperoni 150 gram
Red Label pretzelsticks XXL 200 gram
Snack-a-Jacks cream & chive 23 gram
Maltesers reep 35 gram
Red Band duo winegums zoet/zuur 166 gram
Spiraal lolly groen/rood 45 gram
Sportlife peppermint 18 gram
Zoet Moment popcorn zoet mini 50 gram
Doos 31x20x14 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170223
9% BTW over € 8,40
21% BTW over € 6,60
Incl. BTW € 17,1415.00

Mooi  
meegenomen
9 artikelen verpakt in een doos

Dit is mooi meegenomen; alles in 
een hippe lunchtrommel. De deksel 
is van bamboe gemaakt. Of het nu 
een ontbijtje of lunch is, je neemt 
het gewoon mee. 

Gusta lunchbox antraciet 19,5x12x6,2 cm
Charlie’s Organics sparkling water lemon 33 cl
Leksand knäckebröd original 200 gram
Hero Original aardbeienjam 28 gram
Croky chips paprika 100 gram
Verkade shuttels paprika-kaas 150 gram
Hero B’tween melkchocolade 25 gram
Mentos mint 38 gram
Doos 31x20x14 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170225
9% BTW over € 10,61
21% BTW over € 6,89
Incl. BTW € 19,9017.50

Rudolph 
9 artikelen verpakt in een doos

Haal het kerstgevoel in huis. 
Lekker genieten van winterse 
versnaperingen op een 
‘rendierplankje’. Compleet  
met een biologisch sapje: een 
ware winterwarmer.

Pro Chef Acacia Rudolf board 28x20 cm 
 ‘s Lands Beste appel-winterwarmer 250 ml
All I want for Christmas chocolademelk 
doosje 4x20 gram
All I want for Christmas kerstboom stapelkoekje 
150 gram
Zoet Moment gingerbread kaneel 200 gram
Zoet Moment meringue karamel-zeezout 75 gram
Zoet Moment mini marshmallows 50 gram
Premium Selection fudge 150 gram
Doos 31x22x31,5 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Wintersmaak
Kerstkoekjes, fudge en mini 
marshmallows … het hoort allemaal 
bij de winter. Voeg daar de 
winterwarmer aan toe en je hebt het 
wintergevoel te pakken.  
Dit sap is gemaakt van pure 
appelsap en een beetje 
zwartebessensap. De toevoeging 
van een glühweinextract geeft de  
winterse smaak. 
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Bij Sligro streven we als beste foodservice van Nederland naar 
mooie, bijzondere, kwalitatief uitstekende en vaak exclusieve 
producten. Dat zie je terug in onze kerstpakketten, door hun unieke 
samenstelling, uitstraling en verpakking. Samengesteld uit het beste 
van het beste. Met een aantrekkelijke mix van eigen merken, top 
A-merken en producten onder het private label Premium Selection. 
Zo creëren we een bont palet van kleuren en smaken. En zetten we 
een trend, waar we trots op zijn. 

Over trends gesproken: de dips zijn in opmars. Veelzijdige 
smaakmakers, die gecombineerd met elke dipper – van fruit tot 
chips, van cracker tot vleessnack –, zorgen voor een ware traktatie.
Zodat we van elk klein moment maximaal kunnen genieten. 

TREND

Exclusief, trendy
én anders

AÏOLI 
Een heerlijk 
knoflookdipje: Aïoli 
past altijd en overal. 
Met een stokbroodje 
of lekker met grissini. 

POMPODORI 
Een dipje van 
zongedroomde 
tomaten brengt de 
zomer op je toast. 
Voeg er zelf nog 
verse pijnboompitten 
aan toe. Dippen maar! 

MOSTERD  
& DILLE
Zoet en zuur komen 
samen in deze dipper. 
Elke kaasplank maak 
je hiermee compleet. 
Ook lekker bij paté of 
als saus bij een 
sandwich!

PESTO ALLA 
GENOVESE
Met pesto haal je 
Italië in huis. Pesto 
betekent gestampt 
en dat proef je:  
de ingredienten zijn 
tezamen fijngewreven 
zodat de smaak naar 
boven komt.

Art.nr. 170227
9% BTW over € 14,74
21% BTW over € 5,26
Incl. BTW € 22,4320.00

Groen licht
11 artikelen verpakt in een doos

Dit fris ogend pakket heeft alles in 
zich voor een prettig borrelmoment. 
De witte wijn van Monte Luna is 
opwekkend en sappig van smaak. 
Welke versnapering je ook kiest, dit 
proeft naar meer. 

Monteluna Verdejo-Viura 75 cl 
Haust krokant toast rond 100 gram
O’Life picos artesanos 150 gram 
Grand Gérard groene olijven zonder pit 156 ml 
Blue/Green Collection kaaspuntjes 140 gram
Premium Selection aïoli 106 ml 
Kettle Cooked chips cream union 150 gram
Lay’s Oven crispy thins olive & herb 90 gram
Daendels kingsize gezouten pinda’s 275 gram 
Chocoladereep 52% groen 50 gram
Doos 31x20x15 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170228
9% BTW over € 9,25
21% BTW over € 13,25
Incl. BTW € 26,1222.50

Let it beat
10 artikelen verpakt in een doos

Jij bent de dj! De BRAINZ Rythm 
Speaker draait jouw favoriete 
playlist moeiteloos af. Jouw feestje 
maak je zelf. Let it beat. 

BRAINZ rythm speaker zwart
Bos sparkling lemon rooibos ice tea 250 ml, 2 stuks
Zoet Moment suikerwafel zwart 90 gram, 2 stuks
Tyrrells Mature cheddar & chive 150 gram
Huligan Pretzel crush cheese sauce 65 gram
M&M’s pinda 45 gram
Zoet Moment popcorn zoet zwart 100 gram
Doos 40x10,5x35 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170230
9% BTW over € 11,87
21% BTW over € 10,63
Incl. BTW € 25,8022.50

Freeze
12 artikelen verpakt in een bewaarbox

In deze koele bewaarbox met 
pinguïn blijft alles goed bewaard 
maar voor hoelang? Want de 
heerlijke nougat, de chocolaatjes 
en marshmallows zijn te lekker 
om te bewaren!  

Sigma Home box zwart 13 L 35x25x18 cm
Sigma Home deksel met pinguïnopdruk 13 L
Thee Fairtrade fun zwart/wit 20 gram
Zoet Moment koekreep wit 90 gram
O’Life picos artesanos 150 gram
Premium Selection tapenade pomodori 106 ml 
Chips Handcooked salt zwart 125 gram
Chocolates deluxe zwart 180 gram
Premium Selection nougat 100 gram 
Zoet Moment marshmallows zwart 10 gram
Zoet Moment popcorn zeezout/peper 80 gram
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170231
9% BTW over € 14,77
21% BTW over € 10,23
Incl. BTW € 28,4825.00

Mand je vol
15 artikelen verpakt in een doos

Deze mand is zo rijkelijk gevuld  
dat er voor ieder wat wils in zit.  
Lust iemand iets lekkers? 

Dienblad metaal/papier naturel 
Coca-Cola regular 33 cl, 2 stuks
Zoet Moment suiker kerstboomkoek 80 gram
Gouden Banier kipknakworsten 6 stuks 
Rogers Chips Handcooked chili 150 gram
Chio Maxi Mix 125 gram
Kerstballen rood 105 gram
Pepermunt rood 150 gram
Candy Canes rood/wit 12 gram, 2 stuks
Zoet Moment meringue karamel-zeezout 75 gram
Kerstlaars spek rood/wit 30 gram
Zoet Moment popcorn zoet mini 50 gram
Doos 44x34x12 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170233
9% BTW over € 24,99
21% BTW over € 0,01
Incl. BTW € 27,2525.00

Reuzelekker
17 artikelen verpakt in een doos

Vol met sterke merken. Allemaal 
kwalitatief goede producten en aan 
iedereen is gedacht. Dit pakket is 
een echte allemansvriend!

Macario tè alla menta 275 ml, 2 stuks
Alex Meijer thee English breakfast, Fairtrade 
10x2 gram 
Zoet Moment gingerbread rood/wit 350 gram
Rummo bio volkoren fusilli 500 gram 
Toresano pastasaus tradizionale 500 ml 
Grozette strooikaas classic 80 gram
Rosquisol Pan Tostado tomaat rood 150 gram
Croky chips bolognese 100 gram
Duyvis Tijgernootjes bacon/kaas 40 gram
Huligan Pretzel Crush honey mustard 65 gram
Zoet Moment sneeuwballen rood/goud 60 gram
Chocolates deluxe rood 180 gram
Red Band duo winegums zoet/zuur 166 gram
Venco drop dubbelzout 173 gram
Lakrisal Salmiak 25 gram
Doos 39x29x12,5 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170234
9% BTW over € 8,84
21% BTW over € 18,66
Incl. BTW € 32,2127.50

Fit! 
9 artikelen verpakt in een doos

Met een boek vol supersmoothies 
maak je in een handomdraai zelf de 
lekkerste fruitshakes met je nieuwe 
blender. Ideaal om mee te nemen 
naar je werk voor een verantwoord 
tussendoortje.  

Prima Donna Personal Blender 
Boek: Super Smoothies
Schulp ambachtelijke sinaasappelsap 200 ml
Smoothie fruit mango 212 ml
Mix voor bananenbrood 450 gram
Fruit muesli rood 375 gram
Sultana FruitBiscuit appel 218 gram
Go Green popcorn zout 100 gram
Doos 39x29x13,5 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Bak je 
mee?

Bananenbrood is helemaal van nu. Een verantwoord en 
voedzaam tussendoortje voor jong en oud. Het cake-achtige brood 
bak je snel en simpel zelf. Heerlijke geuren vullen je huis. 
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Art.nr. 170235
9% BTW over € 10,61
21% BTW over € 16,89
Incl. BTW € 32,0027.50

Classique
7 artikelen verpakt in een doos

Een goed stuk kaas, de beste 
noten, knisperende chips en een 
goede fles wijn: een traditioneel 
borrelmoment met een hoge 
kwaliteit. Hiermee zit je altijd goed. 

Kaassnijder Le Guillotin Wyngaard
Viña Eguía Rioja Crianza 75 cl 
Reypenaer 1 jaar 1/64 140 gram
Delicious mosterd grof 106 ml
Tyrrells chips black truffle & sea salt 150 gram
Daendels cranberry mix 150 gram 
Doos 30x30x10,5 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170236
9% BTW over € 24,15
21% BTW over € 5,85
Incl. BTW € 33,40
Emballage € 0,403000

Beers & bites 
15 artikelen verpakt in een doos

Hier gaat het hart van iedere 
bierliefhebber harder van kloppen. 
Mooie smaakvolle biertjes van Leffe 
en nog wat heerlijks te snacken ook. 
Je hoeft alleen nog maar te  
proosten. Proost! 

Leffe Bruin 30 cl, 2 stuks
Leffe Tripel 30 cl, 2 stuks
Can Duran Fuet extra 150 gram
Old Amsterdam crème 125 gram
Premium Selection toast naturel 90 gram 
Kettle Cooked chips sweet BBQ 150 gram
Food Atelier pretzelkoker 300 gram
Daendels kingsize gezouten pinda’s 275 gram 
Choco crunch melk 150 gram
Premium Selection fudge 150 gram 
Klene Zakkenrollers 250 gram
Zoet Moment popcorn zoet 100 gram
Doos 39x29x14 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170239
9% BTW over € 14,35
21% BTW over € 18,15
Incl. BTW € 37,6032.50

In vorm
12 artikelen verpakt in een doos

Ook zonder alcohol kun je het 
perfecte borrelmoment creëren.  
Al helemaal als je de hapjes in deze 
vrolijke bakjes serveert!

Koziol Tangram schalenset
Food Club lemonade 75 cl
Food Club stokbrood in bakvorm 200 gram
Grand Gérard groene olijven zonder pit 156 ml 
Grand Gérard tonijn in olie 185 gram 
Food Club dipduo pesto/aïoli 2x70 ml
Food Club nacho chips 125 gram
Banderos salsadip 330 ml
Daendels katjang pedis 200 gram 
Venco Topdrop 47 gram
Zoet Moment popcorn sweet chili 70 gram
Doos 44x34x12 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Puzzel 
je mee?

Wat ga jij serveren? Deze serveerset bestaat uit 
zeven schaaltjes met ieder een eigen formaat. 
Het is een tangram, een Chinese puzzel. Vele 
vormen kun je ervan maken, maar bij elkaar kan 
deze set een vierkant vormen. Puzzel jij mee? 
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Art.nr.170242
9% BTW over € 28,29
21% BTW over € 6,71
Incl. BTW € 38,9635.00

Elegant
16 artikelen verpakt in een doos

Een pakket om te delen met elkaar. 
Letterlijk en figuurlijk! Zo rijkelijk 
gevuld met de lekkerste lekkernijen. 
Bovendien steun je vier goede doelen 
met dit pakket. Voor en met elkaar in 
de breedste zin van het woord. 

Pasqua Villa Borghetti Soave 75 cl 
Cappuccino stars goud/wit 4x12 gram
Thee Fairtrade Stars goud/wit 10x2 gram
Premium Selection tagliatelle 250 gram 
Premium Selection pastasaus traditioneel 500 ml 
Premium Selection borrelbroodmix in bakvorm 
350 gram 
Premium Selection tapenade pomodori 106 ml 
Premium Selection aïoli 106 ml 
Premium Selection Goudse kaasbolletjes 60 gram 
La Mole amaretti 200 gram
White Label chips zeezout 90 gram
White Label pretzels XXL 200 gram
Kerstballen wit 105 gram
Premium Selection fudge 150 gram 
Premium Selection drop quattro’s 100 gram 
Doos 49x29x13,5 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Bijdragen
December vier je samen. Met het pakket Elegant ga 
je net een stapje verder. Van elk pakket dat hiervan 
wordt verkocht draagt Sligro € 1,50 af aan goede 
doelen. Dit jaar ontvangen daarom vier goede 
doelen een cheque op basis van de verkoop van  
dit elegante pakket. Dat maakt dit pakket wel  
heel speciaal ... 
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Art.nr. 170243
9% BTW over € 8,70
21% BTW over € 28,80
Incl. BTW € 44,3337.50

Wafel op tafel
10 artikelen verpakt in een doos

Ga zelf aan de slag met dit wafelijzer 
en maak de zoetste wafels voor 
vrienden en familie. Maak ’t speciaal 
met kersen en een toef slagroom!  

Tristar Wafelijzer
Duni servet red checks 24x24 cm
Chef’s Bakery mix voor wafels 1 kilo
Van Gilse poedersuiker klein 125 gram
Red Label slagroom 250 gram
Hero Tova chocoladesaus 125 ml
Grand Gérard kersen zonder pit 370 ml 
Kersthanger rood 40 gram
Zoet Moment mini marshmallows 50 gram
Doos 29x29x20,5 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170244
9% BTW over € 18,37 
21% BTW over € 19,13
Incl. BTW € 43,1737.50

Winterkost
15 artikelen verpakt in een doos

Wie aan de winter denkt, voelt de 
kou … Dit pakket warmt je weer 
helemaal op. De wintermust-haves 
zijn hier allemaal in te vinden. Laat 
de winter maar komen. 

Plaid Sherpa beige 130x160 cm
Intermezzo beker olijf, 2 stuks 
Schulp Ambachtelijke appelsap 750 ml
Zoet Moment kerstboomkoek chocolade goud 
80 gram
Gouden Banier kipknakworsten zwart 6 stuks 
Delicious grove mosterd 106 ml
Larco erwtensoep met worst 800 ml
Roggebrood zwart 250 gram
Koopmans mix voor waldkorn classic 450 gram
Rogers Handcooked chips black pepper & salt 
150 gram
Daendels kingsize gezouten pinda’s 275 gram 
Kersthanger groen 40 gram
Des Noots snoep spek choco/vanille 220 gram
Doos 45x35x20 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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winter
must-
haves
Wie winter zegt, zegt ook erwtensoep. Heerlijk jezelf even 
opwarmen na een wandeling. Plaid erbij en je hebt alle 
must-haves voor de winter binnen handbereik. 
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Art.nr. 170248
9% BTW over € 24,66
21% BTW over € 15,34
Incl. BTW € 45,444000

Wok this way! 
18 artikelen verpakt in een doos

De kooktechniek wokken is niet 
meer weg te denken: met verse 
ingrediënten aangevuld met 
smaakvolle kruiden, vlees,vis of 
vega. Dit pakket heeft alles om de 
Aziatische keuken op tafel te zetten. 

Wok met antikleefcoating 30 cm
Spatel van beukenhout 30 cm
Alex Meijer thee ceylon, Fairtrade 10x2 gram 
Lucullus mie Shanghai 250 gram
Shagaï zilvervliesrijst 400 gram 
Go-Tan wokolie 250 ml
Go-Tan atjar tjampoer 340 gram
Go-Tan kokosmelk 250 ml
Taste Collection Asian ketjap manis 250 ml
Taste Collection Asian curry kruidenpasta 100 gram
Taste Collection Asian satésaus 100 gram
Lucullus Thaise chilisaus 250 ml
Go-Tan gebakken uitjes 100 gram
Taste Collection Asian kroepoek naturel 60 gram
Mitsuba Sriracha peanut crunch 125 gram
Daendels kingsize ongezouten pinda’s 275 gram 
Lonka Sinassnippers 244 gram
Doos 49x39x12 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Wereldwijd
genieten

TREND

Idyllisch Italiaans

Aangenaam
Aziatisch 

De Italiaanse keuken tover je zo op tafel. Pasta is een 
ideale basis voor een verantwoorde maaltijd. Voeg daar 
al je favorieten aan toe en Italië proef je zo. 

Pakket Reuzelekker pagina 29

Wok het! De invloeden van Azië zijn binnen handbereik. 
Vis, vega of vlees, voeg er verse groenten aan toe en wok het! 
Heerlijke noodles of rijst, gebakken uitjes, soja, atjar tjampoer 
als toevoeging. Azië binnen handbereik.

Pakket Wok this way pagina 44
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Behaaglijk
Belgisch
Wie houdt er niet van een goede wafel?
Lekker luchtig, in een mooi ruitjespatroon 
voorzien van iets hartigs of juist iets zoets. 
Alles is mogelijk! 

Pakket Wafel op tafel, pagina 40
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Art.nr. 170249
9% BTW over € 31,42
21% BTW over € 13,58
Incl. BTW € 50,6845.00

Art.nr. 170250
9% BTW over € 44,99
21% BTW over € 0,01
Incl. BTW € 49,0545.00

Hollands  
Glorie
20 artikelen verpakt in een doos

‘Heel Holland bakt’ is het motto van 
dit pakket. Hollandse producten 
verpakt in de Delfts blauwe kleuren. 
Genieten zoals je gewend bent!

Bakvorm goud 24x14x7,6 cm
Blue Label servetten 20 stuks
Blue Label chocomelk 500 ml
Zoet Moment stroopwafels in toefzak 250 gram
Zoet Moment sneeuwsterren 100 gram
Blue Label slagroom 250 ml
Atlanta appelcakemix 350 gram
Van Meers stroopwafellikeur 35 cl
Aarts fruitvulling appel/rozijnen 580 ml
Merci bouchées 4 stuks
Merci ragout kip/champignons 400 gram
Weidenaar cervelaatworst 180 gram
Blue Label chips zeezout 90 gram
Merci mini pretzels 80 gram
Daendels doppinda’s 200 gram 
Kerstballen blauw 105 gram
Wilhelmina pepermunt 100 gram
Blue Label popcorn sweet & salty 90 gram
Koetjesreep XL original 100 gram
Doos 45x35x13 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon

(G)Rood
25 artikelen verpakt in een doos

Een rijk gevuld pakket met 
overheerlijke foodproducten.  
Een grote verrassing voor iedereen.  
Bovendien steun je met dit pakket  
vier goede doelen. 

Appelaere appelsap 75 cl
Alex Meijer thee aardbei, Fairtrade 10x2 gram 
Choco musketster rood/groen 300 gram
Lotus Biscoff speculoos met créme 150 gram
Verkade beschuit naturel 125 gram
Hagelslag melk rood 200 gram
Menz & Gasser jam 4 smaken 8 cups 8x25 gram
Kaasspread kerstkuipje rood 125 gram
Zoet Moment gingerbread rood/wit 350 gram
Tomatensoep zonder vlees zwart 800 ml
Gold/Red Label toast 100 gram
Gouden Banier roompaté 160 gram 
Gouden Banier kipknakworsten 6 stuks 
Red/Gold Collection Serrano snacks 50 gram
Croky naturel chips 215 gram
Duyvis cashews & almonds roasted paprika 125 gram
Croco salted sticks 40 gram
Maltesers 37 gram
Mars 51 gram
Zoet Moment meringue karamel-zeezout 75 gram
Lonka soft nougat pinda’s & pure chocolade 220 gram
Red Band dropfruit duo’s 100 gram
Zoet Moment mallow twist halal 140 gram
Zoet Moment popcorn kaneel 90 gram
Doos 45x35x17 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170252
9% BTW over € 23,45
21% BTW over € 24,05
Incl. BTW € 54,6647.50

Frisse start 
20 artikelen verpakt in een doos

Met dit groene servies begint 

iedere dag sprankelend. Een goed 
begin van de dag is immers het 
halve werk. Goedemorgen! 
Intermezzo mok groen ribbel, 2 stuks 
Intermezzo schaaltje groen ribbel, 2 stuks 
SENZA zwarte placemats ø38,5 cm, set van 2
Alex Meijer thee English breakfast, Fairtrade 
10x2 gram 
Mokate Gold cappuccino hazelnoot groen 100 gram
Zoet Moment kerstboomkoekjes goud/zwart 130 
gram
White Label cake naturel 230 gram
Hollandia 100% natural toast 100 gram
Kaasspread kerstkuip zwart 125 gram
Fruit muesli zwart 375 gram
De Verspillingsfabriek tomatensoep 570 ml
Bio-organic soepstengels zwart 120 gram
Chips Handcooked salt zwart 125 gram
Food Atelier pretzelkoker 300 gram
Kerstballen zwart 105 gram
Balisto muesli 37 gram
Zoet Moment mallow twist halal 140 gram
Doos 49x39x10 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170255
9% BTW over € 32,29
21% BTW over € 15,21
Incl. BTW € 53,60
Emballage € 0,2047.50

Op de plank 
19 artikelen verpakt in een doos

Pak uit met een wereldburger! Een 
hamburger wel te verstaan. Je maakt 
het in een handomdraai. Biertje erbij 
en smullen maar!  

Bowls and Dishes pure rose wood serveerplank 
met handvat 30 cm
La Trappe Dubbel 75 cl
Fritz Kola 20 cl, 2 stuks
Mini fuet worstjes 80 gram
Groentetafel augurkjes zwart 212 ml
Taste Collection Fired Up hamburgerkit 40+ 60 gram
Wijko satésaus hot kant & klaar 120 gram
Jean Bâton truffelmayonaise 35 ml
Willy Nacho´s El Diablo red hot sauce 265 ml
Chips met zakje ketchup 175 gram
Black Label pretzelsticks XXL 200 gram
Daendels katjang pedis 200 gram 
Toblerone pure chocolade 100 gram
Taste Collection Fired Up BBQ mallows 375 gram
Klene puur zout 200 gram
Taste Collection Fired Up mix voor bierbrood 350 gram
Boek: Beste Burgers
Doos 39x29x16 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170254
9% BTW over € 26,92
21% BTW over € 23,08
Incl. BTW € 57,2750.00

Eyecatcher
19 artikelen verpakt in een doos

Deze van katoenkoord gemaakte 
mand is een eyecatcher in elk huis. 
Tijdloos maar vooral heel praktisch 
voor al je spulletjes. Opgeruimd 
staat netjes! 

Mand katoenkoord grijs
Santa Alicia Chardonnay 75 cl 
Alex Meijer winterthee, Fairtrade 10x2 gram 
Honeyspoon 7 gram, 2 stuks
Zoet Moment luxe sterren zwart/koper 300 gram
Zoet Moment meergranen crackers 150 gram
Hero zwarte kersen jam 340 gram
Wijngaard mosterd/dille 1/64 150 gram
O’life pesto rosso 156 ml 
O’life groene olijven met knoflook tapenade 156 ml 
O’life picos artesanos 150 gram 
Roger’s Handcooked chips seasalt 150 gram
Daendels suikerpinda’s 225 gram 
Bonbiance cacaotruffels 250 gram 
Quaranta soft nougat almond & hazelnuts 100 gram
Zoet Moment mallow gifts 140 gram
Zoet Moment popcorn zeezout/peper 80 gram
Doos 40x39x20 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Sfeervol 
opgeruimd

Deze grijze opberger  
is een lust voor het  
oog in ieder hoekje  
van het huis.
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Art.nr. 170256
9% BTW over € 47,80
21% BTW over € 4,70
Incl. BTW € 57,7952.50

Exclusief
27 artikelen verpakt in een doos

De allerbeste producten voor de 
foodprofessional: dat is waar het 
hart van Sligro iedere dag voor 
klopt. Deze topselectie van 
exclusieve – eigen – merken is 
speciaal voor jou gemaakt. 

San Telmo Malbec 75 cl 
Arizona green tea pomegranate 33 cl, 2 stuks
Alex Meijer winterthee, Fairtrade 10x2 gram 
Zoet Moment luxe sterren zwart/koper 300 gram
Alex Meijer amarettini 250 gram 
Premium Selection mix voor appeltaart 300 gram 
Black Collection slagroom 250 ml
Premium Selection toast naturel 90 gram 
Gouden Banier roompaté 160 gram 
Shagai zilvervliesrijst 400 gram 
Food Club rode curry kruidenpasta 100 gram
Jos Poell pasteitjes rond 100 gram
Gouden Banier kippenragout 400 gram 
Grand Gérard groene olijven zonder pit 156 ml 
Red/Gold Collection kaaspuntjes 140 gram
Grand Gérard tonijn met groente 185 gram 
O’life picos artesanos 150 gram 
Premium Selection aïoli 106 ml 
Rough & Real sweet chili chips 125 gram
Daendels suikerpinda’s 225 gram 
Premium Selection Goudse kaasbolletjes 60 gram 
Bonbiance truffels karamel-zeezout 250 gram 
Premium Selection fudge 150 gram 
Klene Zakgeld 250 gram
Zoet Moment mallow gifts 140 gram
Doos 39x29x23 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170257
9% BTW over € 58,19
21% BTW over € 6,81
Incl. BTW € 71,6765.00

Groot gebaar
31 artikelen verpakt in een doos

Groot, groter, grootst: dit pakket 
heeft alles in zich. Een overvol 
foodpakket met voor ieder wat wils!

Villa Luisa Primitivo Puglia 75 cl 
Cappuccino firework zilver/zwart 4x12 gram
Thee Fairtrade firework zilver/zwart 10x2 gram
Matze crackers zilver 100 gram
Royal Orchard zwarte bessen jam 240 gram
Premium Selection tomatensoep met basilicum 
800 ml 
Food Atelier soepstengels 125 gram
Premium Selection riccioli 250 gram 
Premium Selection pastasaus traditioneel 500 ml 
Atlanta oliebollenmix goud/rood 500 gram
Taste Collection poedersuiker 70 gram
Steensma slice ‘n bake amaretti pure 220 gram
Premium Selection toast naturel 90 gram 
Paté Culinaire zilver 110 gram
Olitalia olijfolie extra vierge 250 ml 
Grand Gérard zwarte olijven zonder pit 156 ml 
Bastides Supérieure pur porc 120 gram 
Danish brie 125 gram
La Taperia tonijn pittig 75 gram
O’life picos artesanos 150 gram 
Premium Selection mosterd & dille dipper 100 gram 
Rough & Real chips pepper & salt 125 gram
Daendels katjang pedis 200 gram 
Buiteman tomaat biscuits zwart 75 gram
Belgian seashells zwart 250 gram
Kerstballen wit 105 gram
Premium Selection nougat 100 gram 
Pepermunt luxe zilver 100 gram
Snoeppotje Niet alles is zwart/wit 215 gram
Zoet Moment mallow twist grijs/wit 90 gram
Doos 49x39x15 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170259
9% BTW over € 51,72
21% BTW over € 23,28
Incl. BTW € 84,5475.00

fanTAStisch
30 artikelen verpakt in een doos

De gave roltas in dit pakket is een 
blikvanger voor elke trip. Inpakken 
wordt een feestje want in deze 
ruime tas past ongelofelijk veel.  
Ga je mee? 

Roltas groen cilinder collection
Bolsius rustieke stompkaars suède bruin 130/68
Fancy Flames lange lucifers 29 cm
Norden spel: omschrijven & raden
Alex Meijer thee English breakfast, Fairtrade 
10x2 gram 
ZiN In hotchoc kraft 4x25 gram
Norden toffee cookies 133 gram
Zoet Moment fantasiester suiker 250 gram
De Perelaere perensap 75 cl
Hollandia 100% natural toast 100 gram
Zoet Moment meergranen crackers 150 gram
Go Green bio ontbijtkoek 140 gram
Unox kikkererwten tomatensoep in zak 570 ml
Norden barritas pipas 100 gram
Taste Collection pannenkoekenmix kraft 250 gram
Hero rinse appelstroop 450 gram
Taste Collection borrelbroodmix met bakvorm 
350 gram
Gouden Banier kipknakworsten 6 stuks 
Blue/Green Collection kaaspuntjes 140 gram
Grand Gérard tonijn met groente 185 gram 
Premium Selection tapenade pomodori 106 ml 
Roger’s Handcooked chips peper & salt 150 gram
Daendels doppinda’s 200 gram 
Chococrunch melk 150 gram
Norden mueslirepen 3 stuks
DF mini salmiak pastilles 50 gram
Zoet Moment meringue toefzak choco 75 gram
Zoet Moment mallow gifts 140 gram
Go Green popcorn zout 100 gram
Doos 49x39x18 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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Art.nr. 170260
9% BTW over € 54,27
21% BTW over € 30,73
Incl. BTW € 96,348500

Puntgaaf 
27 artikelen verpakt in een doos

Een heerlijk pizzapuntje is met dit 
pakket geen kunst. Ontdek je eigen 
kookkunsten en geniet van de 
Italiaanse invloeden. 

Bowls and Dishes pure wood pizza serveerplank 
ø33 cm
Boek: Smaakt meer pizza’s
Gusta olie- en azijnbal
Villa Luisa Primitivo Puglia 75 cl 
Highball Italian Spritz 250 ml, 2 stuks
ZiN In Cappuccino kraft 4x12 gram
Steensma Slice ‘n Bake amaretti pure 220 gram
Alex Meijer cantuccini al cioccolato 250 gram 
Delizioso pizzabodem mix 400 gram
Delizioso pizzasaus 250 ml
Olitalia olijfolie extra vierge 250 ml
Olitalia balsamico azijn di Modena 250 ml
Grand Gérard zwarte olijven zonder pit 156 ml 
Italiaanse salami zwart/zilver 100 gram
A Tavola serranoham 50 gram
A Tavola brie 125 gram
Grand Gérard tonijn met groente 185 gram 
Laureri Scrocchi con olive 175 gram
Premium Selection pesto alla Genovese 143 ml 
Fox Italia truffel & salt chips 120 gram
A Tavola pizzasnacks 85 gram
Premium Selection dropquatro’s 100 gram 
Quaranta soft nougat chocolade 100 gram
Zoet Moment mallow trees 140 gram
Sligro Spice Market Italiaanse kruiden 25 gram
Doos 48x39x13 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon

 60 Sligro Kerstpakketten 2022 Sligro Kerstpakketten 2022  61Sligro Kerstpakketten 2022  61

hu
is

se
le

ct
ie

 t/
m

 1
00

,-



Sligro Kerstpakketten 2022  63 62 Sligro Kerstpakketten 2022

Art.nr.170262
9% BTW over € 62,66
21% BTW over € 37,34
Incl. BTW € 113,4810000

Maak ’t  
speciaal
32 artikelen verpakt in een doos

Super-de-luxe uitpakken met de 
meest hoogwaardige producten.  
Dit is topkwaliteit in de rijkste 
betekenis van het woord. Zo maak je 
een waardering heel speciaal.

Set van 6 luxe wijnglazen 
Intermezzo borrelplateau 5-delig 
Gérard Bertrand Heresie Corbières 75cl 2 stuks 
Alex Meijer winterthee, Fairtrade 10x2 gram 
Alex Meijer amarettini 250 gram 
Zoet Moment luxe sterren zwart/koper 300 gram
Olitalia olijfolie extra vierge 0,5 liter 
Olitalia balsamico azijn di Modena 250 ml 
Grand Gérard groene olijven zonder pit 156 ml 
Grand Gérard kalfsfond 350 ml 
Bastides Supérieure pur porc 120 gram 
Reypenaer & Reypenaer VSOP duo 390 gram
Grand Gérard tonijn met groente 185 gram 
Kesbeke Cornichons 235 ml
O’life picos artesanos 150 gram 
Premium Selection toast naturel 90 gram 
Paté Iberico zwart/goud 200 gram
Taste Collection mix voor borrelbrood met 
bakvorm 350 gram
O’life chutney mango gember 225 ml 
O’life tapenade formaggio 156 ml 
O’life tapenade groene olijven met knoflook 156 ml 
O’life Franse kruidenbotermix 120 gram 
Maille dijonmosterd à l’acienne 210 gram
Tyrrells black truffle & sea salt chips 150 gram
Daendels gezouten notenmelange 190 gram 
Daendels chocolademix 225 gram 
Buiteman zongedroogde tomatenbiscuits 75 gram
Guylian zeevruchten goud met strik 250 gram 
Premium Selection nougat 100 gram 
Premium Selection fudge 150 gram 
Doos 39x39x30 cm
Sligro kwaliteitsgarantiekaart
Vakantie- en attractiecadeaubon
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December is 
de maand om 

samen te genieten. 
Uitpakken met tal van 
lekkernijen mag dan 
ook. Alleen het beste 

van het beste mag 
op tafel komen. 
Voor je familie, 

vrienden of relaties.

Santé, 
mon ami! 
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Stap 1 Stap 2 Stap 3

Regel je Tinteling
in drie stappen
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“ Maak van je  
geefmoment  
een kiesmoment!”

Natuurlijk wil jij je medewerkers ook dit jaar 
weer verrassen met een uniek en welverdiend 
eindejaarsgeschenk. Daarvoor hebben we bij Sligro 
tientallen prachtige kerstpakketten samengesteld. 
Maar misschien vind je het juist leuk en origineel om 
van jouw geefmoment eens een keer een kiesmoment 
te maken. Dan zit je met een Tinteling helemaal goed! 

Op maat, op de deurmat
Met een Tinteling maak je jouw eindejaarsgeschenk 
nóg persoonlijker. Het biedt de medewerkers de 
kans om naar eigen wens een geschenk vanuit een 
gepersonaliseerde omgeving te kiezen. Heb je maar 
een klein budget? Een Tinteling cadeau geven kan al 
vanaf € 15,-. 

 64 Sligro Kerstpakketten 2022

Marc Fleskens
Manager 
Tintelingen

Kies je concept
Er zijn drie verschillende soorten concepten, namelijk 
Tintelingen+, Tintelingen Select of Tintelingen Giftcards. 
Bij Tintelingen+ kunnen de medewerkers één geschenk 
kiezen uit een ruim assortiment geschenken, 
belevenissen, goede doelen en cadeaukaarten. Gaat de 
voorkeur uit naar meerdere geschenken, kies dan voor 
Tintelingen Select. Bij dit concept krijgen de 
medewerkers de mogelijkheid om op basis van een 
puntensaldo zelf een selectie te maken uit één of 
meerdere geschenken, belevenissen, goede doelen en 
cadeaukaarten. Met Tintelingen Giftcards kunnen de 
medewerkers één cadeaukaart kiezen die te besteden 
is bij de beste (online) winkels en/of pretparken. 

Kies je (geef)moment
Welk moment je ook kiest, wij zorgen ervoor dat je iets 
moois kunt overhandigen. Keuze uit drie feestelijke 
verpakkingen of een digitale Tinteling, in de vorm van 
een unieke e-mail, is ook mogelijk.

Kies je stijl
Met een eigen opmaak maak je jouw Tinteling nóg 
persoonlijker. Voor zowel de verpakking als de 
webomgeving kun je kiezen uit meerdere uitstralingen 
en 12 verschillende kleuren. Ook kun je opties 
toevoegen, zoals een geschenk of feestelijke
zilverfolie. Jij roept, wij draaien!
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Hoe werkt het geven  
van een Tinteling? Kies wat  

bij je past!Het werkt eigenlijk heel simpel 
Een Tinteling wordt door de werkgever persoonlijk uitgereikt 
aan de medewerker, kan bezorgd worden op het huisadres 
van de medewerker of digitaal verstuurd.

Persoonlijk 
In de Tinteling staat een unieke en persoonlijke inlogcode 
waarmee ingelogd kan worden in de gepersonaliseerde webshop.

Jij beslist 
In de webshop heeft de medewerker vervolgens de keuze uit 
ruim 1.500 mooie geschenken, belevenissen, goede doelen 
en giftcards. Jij als werkgever bepaalt het bedrag dat je 
medewerkers mogen ‘besteden’, afhankelijk van het concept 
waarvoor je hebt gekozen op de vorige pagina van deze brochure.

“ Eenvoudig  
en super 
persoonlijk 
tegelijk”

Leuk om te geven 
én om te krijgen:

Voor ieder
wat wils!

ke
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We helpen je graag met de juiste Tinteling te kiezen. 

Ons team staat voor je klaar!

MENNOMARC WILLEM SOET JET

Soet Du jardin
Accountmanager 
Tintelingen
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Maak ’t speciaal 
met een kerstgeschenk
Ben je op zoek naar een luxe kerstgeschenk voor 
jouw medewerkers of relaties? Vanaf medio 
oktober vind je de mooiste geschenken in onze 
zelfbedieningvestigingen. Het zijn stuk voor stuk 
mooie cadeaus waarbij de inhoud staat voor 
kwaliteit. Kom langs en laat je verrassen. 

Ben je nu alvast op zoek naar een mooi (online) 
cadeau? Kies dan voor één van onze 
kerstpakketten of een Tinteling.

 68 Sligro Kerstpakketten 2022
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Zeg het 
met iets 
moois

Canard- Duchêne Cuvée Leonie Brut 
Champagne, Frankrijk 
Artikelnr. 785587 
Geschenkverpakking 75 cl 

Deze ham heeft een onmiskenbaar aroma en 
overheerlijke smaak omdat hij minimaal elf maanden 
lang rijpt in traditionele rijpkamers. Onder de natuurlijke 
klimatologische omstandigheden van het gebergte. 
Met deze ham geef je een compleet geschenk, want het 
pakket bevat ook de klem en een vlijmscherp mes. 

Serranoham met klem en mes 
Artikelnr. 965810
Per stuk ca. 7 kilo

Laguiole Style de Vie 
Olijfschalen
Artikelnr. 162173 & 162175

Kijk voor meer informatie op  
sligro.nl/kerstgeschenken 

scan mij
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Qua beleving kun je aan van alles denken. Zoals een 
kerstmarkt, kersttruck, een vijf minuten christmas 
take-over, kerstpakkettendrive-through of een gezellig 
koek-en-zopie-samenzijn. Vanaf 75 medewerkers zijn 
er al verschillende mogelijkheden. 

Al ooit aan een inhouse kerstmarkt gedacht? Een 
bedrijfsruimte of vergaderzaal wordt omgetoverd tot 
een sfeervolle kerstmarkt gewoon in je eigen pand. 
Minimale ruimte tot je beschikking? Dan rijden we 
gewoon een kersttruck voor. 

Door een extra beleving toe te voegen maak je het 
moment van uitreiken nog specialer. Neem contact op 
voor de verschillende mogelijkheden. Uiteraard 
houden we de RIVM-richtlijnen in verband met COVID 
nauwlettend in de gaten.  
 
Meer weten? Mail naar kerstevent@sligro.nl 

Beleef een 
kerstevent

“Met een extra beleving 
maak je het moment van 
uitreiken nog specialer”

Voor alle 
seizoenen 
Maak elk moment speciaal 

Ben je op zoek naar een kerstgeschenk met een 
persoonlijke noot? Aan de hand van jouw wensen en 
eisen kunnen wij ook een compleet kerstconcept voor 
je ontwikkelen. Dit presenteren we samen met een 
totaalbeleving rondom je kerstpakket. Zo ben je 
gegarandeerd van een bijzonder eindejaarsfeest dat 
aansluit op de cultuur en merkwaarden van je 
organisatie. 

Echt iets voor de winter Voor alle seizoenen

Welk seizoen het ook is, het is altijd het perfecte 
moment om je medewerkers te laten weten hoe 
waardevol ze zijn. Dat regelmatig uitspreken is al 
veel waard. Maar met een geschenk krijgt het 
nog meer waarde. Je onderstreept zo de 
waardering nog meer. Ons advies: maak elk 
moment speciaal!

Op maat 
Jij kent jouw medewerkers het best. Daarom kies 
je zelf uit alle lekkere producten en cadeaus. Vanaf 
€ 7,50 kun je al wat extra’s doen voor jouw 
medewerkers. We bieden je inspiratie met 
verschillende thema’s en producten die gemixt en 
gematcht kunnen worden. Ook logobedrukking is 
op sommige producten mogelijk. Zo geef je een 
attentie op maat. We helpen je graag bij het 
samenstellen van het juiste geschenk voor jouw 
organisatie. We inspireren je graag.

Brievenbuspakket 
Wil je echt iemand verrassen? Ga dan voor een 
brievenbuspakket. Een geefmoment op maat met 
een zelfgekozen thema. Denk bijvoorbeeld aan
een mocktail- of een extra fit-pakketje.

Kiesmoment
Jouw medewerkers kunnen ook zelf kiezen. 
Daarvoor hebben we bij Sligro, behalve pakketten, 
ook vouchers die met een (brievenbus)pakket 
gecombineerd kunnen worden. Zoals de vouchers 
van Pathé Thuis. Of ga voor een Tinteling!
Hier kiest men zelf hun geschenk, vanuit
een gepersonaliseerde (online) omgeving.

Meer weten? Kijk op sligro.nl/geefmoment
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Classique | pagina 33 | 27.50

Reuzelekker | pagina 29 | 25.00

Moeilijk kiezen?  
Wij helpen je graag op weg. 
Bel ons op 0413 - 37 09 25
of mail naar kerstpakketten@sligro.nl

Wat een
uitgebreide
keuze!
Hulp nodig?
Bel ons op 0413 - 37 09 25
of mail naar kerstpakketten@sligro.nl

Choco choc | pagina 14 | 10.00 Mandje vol | pagina 27 | 25.00

In vorm | pagina 37 | 32.50

Rudolph | pagina 18 | 17.50

Groen licht | pagina 20 | 20.00

Kleurexplosie | pagina 15 | 12.50

Freeze | pagina 25 | 22.50

Mooi meegenomen | pagina 17 | 15.00

Beers & bites | pagina 34 | 30.00 Elegant | pagina 39 | 35.00Let it beat | pagina 22 | 22.50
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Fit! | pagina 30 | 27.50



Colofon
Klantenpas aanvragen?
Dat kan eenvoudig via onze website (www.sligro.nl).  
Of neem contact op met een vestiging bij je in de buurt!

Enkele voorwaarden
 » Prijzen in deze brochure zijn exclusief btw & emballage
 » Betaling geschiedt à contant
 » Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden
 » Voor alle artikelen en pakketten geldt: zolang  

de voorraad strekt
 » Artikel niet leverbaar?  

Wij zorgen voor een gelijkwaardig alternatief 

Kwaliteit & garantie
Onze kerstpakketten zijn stuk voor stuk met aandacht en  
liefde samengesteld. Heb je vragen over onze producten?  
Zijn er vragen over kwaliteit of garantie? In elk kerstpakket vind 
je een Sligro kwaliteitgarantiekaart met onze contactgegevens.

Fotografielocatie: Het Goeie Leven te Eerde  
(gemeente Meierijstad)
Drukwerk: Bek 1 op 1 publiceren  
Creatie, copy en fotografie: New. Brand Activators
www.wearenew.nl

Liever een pakket met  
persoonlijke touch?
Bel ons op 0413 - 37 09 25
of mail naar kerstpakketten@sligro.nl

We wensen je 
hele fijne 
feestdagen. 

Wafel op tafel | pagina 40 | 37.50

(G)Rood |  
pagina 47 | 45.00

Winterkost | pagina 43 | 37.50

Frisse start |  
pagina 49 | 47.50

Wok this way! | pagina 44 | 40.00

Hollands glorie | pagina 46 | 45.00

Eyecatcher | pagina 53 | 50.00

Op de plank  | pagina 50 | 47.50

Groot gebaar | pagina 56 | 65.00

Puntgaaf | pagina 60 | 85.00 Maak ‘t speciaal | pagina 62 | 100.00

fanTAStisch | pagina 59 | 75.00

Exclusief | pagina 55 | 52.50
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kerstpakketten 2022

Maak ’t
speciaal

Bezoek een 
van onze 
19 showrooms

Met 51 vestigingen in heel  
Nederland, waarvan maar liefst  
19 met een speciale Kerstpakketten 
Showroom, is er altijd één in 
de buurt waar je heen kunt 
voor inspiratie en advies. 
Je bent van harte welkom!

ALKMAAR

ALMELO

DRACHTEN

AMERSFOORT

ARNHEM

BERGEN OP ZOOM

BREDA

EINDHOVEN

VEGHEL

MAASTRICHT

VENLO

ZWOLLE

VLISSINGEN

ROTTERDAM SPAANSE POLDER

‘S-HERTOGENBOSCH

UTRECHT

DEN HAAG FOREPARK

AMSTERDAM

EMMEN
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& vestigingen
Showrooms
Alkmaar*
Ellen Rietveld
Laanenderweg 9, 1812 PW
Tel (072) 540 20 14

Almelo*
Van de Broekeweg 12, 7602 PH
Tel (0546) 86 54 47

Almere
De Huchtstraat 12, 1327 EB
Tel (036) 205 20 06

Amersfoort*
Cobolweg 7, 3821 BJ
Tel (033) 455 38 60

Amsterdam*
Marion Burger
Van der Madeweg 39, 1114 AM 
Tel (020) 463 81 66

Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 49, 
7317 AW
Tel (055) 521 19 03

Arnhem*
Hannelore Tielbaard
Driepoortenweg 14, 6827 BR
Tel (026) 362 91 36

Assen
Industrieweg 32, 9403 AB
Tel (0592) 34 02 00

Bergen op Zoom*
Nancy de Vos
Pergolesilaan 10, 
4614 VV
Tel (0164) 25 21 00

Breda*
Ingrid Knapen 
IABC 5252, 4814 RD
Tel (076) 520 62 00

Den Haag Forepark*
Andrea Brummelkamp
Linge 2, 2491 BX
(070) 317 77 77

Den Haag Westvlietweg
Westvlietweg 62, 
2491 ED
(070) 387 01 61

Den Haag Zichtenburglaan
Zichtenburglaan 1, 
2544 EA
Tel (070) 366 85 87

Deventer
Hanzeweg 22, 7418 AT
Tel (0570) 67 78 66

Doetinchem
Zaagmolenpad 42, 
7008 AJ
Tel (0314) 33 31 41

Drachten*
Jan Jansema
Dopplerlaan 1, 9207 HC
Tel (0512) 58 72 22

Eindhoven*
Hurksestraat 5, 5652 AH
Tel (040) 251 39 00

Emmen*
Miranda Hoffard  
Nijbracht 85, 
7821 CB
Tel (0591) 64 29 46

Enschede
Ir. E. L. C. Schiffstraat 246,  
7547 RD
Tel (053) 430 42 92

Goes
Jenny Weijermanweg 22, 
4462 GB
Tel (0113) 23 22 40

Gorinchem
Techniekweg 8, 4207 HD
Tel (0183) 62 20 72

Gouda
Hanzeweg 13, 2803 MC
Tel (0182) 69 60 00

Groningen
De Hallen 4, 9723 TW
Tel (050) 549 94 70

Haarlem
Jan van Krimpenweg 11, 
2031 CE
Tel (023) 517 57 57

Heerlen
Kissel 30, 6416 AC
Tel (045) 572 52 52

Helmond
Engelseweg 208, 5705 AJ
Tel (0492) 52 25 85

’s-Hertogenbosch*
Ruwekampweg 1, 5222 AT
Tel (073) 621 21 25

Hilversum
Franciscusweg 291, 1216 SL
Tel (035) 623 71 00

Leeuwarden
Celsiusweg 35, 8912 AM
Tel (058) 212 73 25

Leiden
Rooseveltstraat 57, 2321 BL
(071) 572 14 60

Maastricht*
Daniëlle Noblesse
Willem Alexanderweg 72, 
6222 NC
Tel (043) 363 20 40 

Nieuwegein
Grote Wade 90, 3439 NT
Tel (030) 288 61 11

Nijmegen
Energieweg 42, 6541 CX
Tel (024) 377 66 55

Purmerend
Polderweg 1, 1446 AA
Tel (0299) 42 74 82 

Roermond
Burghoffweg 28, 6042 EX
Tel (0475) 32 82 46

Roosendaal
Leemstraat 3, 4705 RT
Tel (0165) 54 03 50

Rotterdam Spaanse Polder*
Chantal Laurs
Groothandelsmarkt 181, 3044 HG
Tel (010) 298 41 41

Rotterdam Zuid
Stadionweg 47, 3077 AS
Tel (010) 482 64 33
 
Sittard
Nusterweg 131, 6136 KT
Tel (046) 451 56 41

Sluis
Sint Annastraat 84, 4524 JG
Tel (0117) 46 13 20

Terneuzen
Lange Reksestraat 19, 4538 AZ
Tel (0115) 69 46 45

Texel, Den Burg
Maricoweg 14, 1791 MD
Tel (0222) 31 30 57

Tiel
Marconistraat 16, 4004 JM
Tel (0344) 61 39 95

Tilburg
Ringbaan Zuid 13, 5021 AA
Tel (013) 543 26 64

Utrecht*
Perronlaan 1, 3534 BG
Tel (030) 209 02 20

Veghel*
Angelique Emmen
Meiny Boerma
Kennedylaan 3, 5466 AA
Tel (0413) 34 10 75

Venlo* 
Martijn Pellemans
Winkelveldstraat 28, 5916 NX
Tel (077) 354 73 00

Vlissingen*
Frans Borggreve 
Bedrijfsweg 8, 4387 PD
Tel (0118) 49 33 00

Weert
Roermondseweg 95, 
6004 AR
Tel (0495) 53 57 83

Zwolle* 
Marieke Rienstra
Boerendanserdijk 45, 
8024 AE
Tel (038) 454 31 83

Hoofdkantoor Veghel
Corridor 11, 5466 RB
Postbus 47, 5460 AA
Tel (0413) 37 09 25

Tintelingen 
Corridor 11, 5466 RB Veghel
Tel (073) 690 40 51

Van Hoeckel 
Corridor 11
5466 RB Veghel
Tel (073) 631 26 90

De Kweker Amsterdam
Jan van Galenstraat 4
1051 KM Amsterdam
Tel (020) 606  36 06

Bezoek een van onze 
showrooms voor een op maat 
gemaakt advies. 

* Showroom in vestiging
 Alkmaar
 Almelo
 Amersfoort
 Amsterdam
 Arnhem
 Bergen op Zoom
 Breda
 Den Haag Forepark
 Drachten
 Eindhoven
 Emmen 
 ’s-Hertogenbosch
 Maastricht
 Rotterdam Spaanse Polder
 Utrecht
 Veghel
 Venlo
 Vlissingen
 Zwolle


