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Voorwoord
Voor u ligt ons nieuwe kerstmagazine.

Boordevol met oude vertrouwde merken, zoals 

Walkers Shortbread, Pertzborn Gingerbread en 

Matthew Walker Christmas Puddingen. 

Deze mogen natuurlijk niet ontbreken 

in het assortiment!

Ook dit jaar hebben we weer verrassende nieuwe 

producten toegevoegd, zoals een thee waar je 

blij en warm van wordt, traditionele Schotse 

snoepjes, leuke geschenkverpakkingen en nog 

veel meer... Blader het magazine maar lekker 

door en laat u verrassen!

Uw vaste contactpersoon komt graag langs 

om alles met u door te nemen en een mooi 

assortiment samen te stellen voor in uw winkel.

Ontdek de smaak 
van kerst, ontdek 
de smaak van
 Brauer Food!

Hartelijke groet,

Brauer Food

Type- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen iets afwijken van de 

werkelijkheid. Leverbaar vanaf week 36 en zolang de voorraad strekt.

How to celebrate a 

Great British Christmas

In Groot-Brittannië wordt kerst altijd groots gevierd. Christmas cakes en 

Christmas puddingen worden al in oktober voorbereid. Er is zelfs een speciale 

dag voor in het leven geroepen – Stir up Sunday. Op deze zondag maken families 

samen het beslag. Londen is al jaar en dag een favoriete bestemming om rond 

de kerstdagen te bezoeken vanwege de kerstmarkten, lichtjes en sfeer.

Met de volgende producten kunt u deze sfeer ook gewoon thuis creëren. Denk 

aan de heerlijke Christmas puddingen, mincemeat taartjes, cakes en Christmas 

crackers. Succes gegarandeerd!

Send out 
Christmas cards

Nov
26

Dec
8

Get lovely boxes 
of chocolates 
for family and 

friends

Dec
10

Invite family for 
Christmas and 

friends for Boxing 
Day lunch

Get the brandy, 
carrot and mince 

pie ready for 
Santa’s visit on 
Christmas Eve

Nov
30

Dec
18

Pop to the pub 
for a pint and 
catch up with 
good friends

Dec
23

Roast the 
chestnuts for 
the stuffi ng

Dec
3

Dec
15

Make the 
Christmas 
Pudding

Plan Menu

Dec
19

Great British Christmas

Dec
23

Great British Christmas
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Matthew Walker
Heerlijke Christmas puddingen met sultanarozijnen, 

cider en rum. De luxere varianten bevatten meer cider 

en rum, maar ook brandy, kersen en amandelen. 

Mmmmhhh!

98003701
Luxury Rich Fruit Xmas Pudding, 

454g

98003713
Luxury Rich Fruit 

Xmas Pudding, 227g

98000385
Luxury Mini-Mince Pies, 

225g

98000388
Luxury Mince Pies, 372g

98003712
Rich Fruit Glenfi ddich 

Pudding, 227g

98003108
Spiced Orange & Cranberry 

Mince Pies, 200g

98000353
Luxury Dundee 

Cake, 400g

98000312
Sultana and Cherry 

Cake, 350g

85000179
Xmas Pudding Classic, 

800g

85000162
Xmas Pudding Classic, 

400g

85000155
Xmas Pudding 
Classic, 100g

85000216
Xmas Pudding Luxury, 

400g

85000209
Xmas Pudding 
Luxury, 100g

Puddings &Pies
Tijdens kerst komt er in Groot-Brittannië, Ierland en vele andere Engelstalige 

landen vrijwel altijd een zeer traditioneel kerstdiner op tafel. Dat wil zeggen: 

kalkoen en als dessert een Christmas Pudding. Dus mocht je dit jaar 

verantwoordelijk zijn voor het toetje tijdens het kerstdiner: maak het jezelf niet 

te moeilijk en ga voor de Christmas Puddings van Matthew Walker! Liever een 

alcoholvrije variant? Kies dan voor de puddingen van Walkers Shortbread.
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Walkers Shortbread
In het familiebedrijf Walkers Shortbread weten ze wel hoe ze shortbread 

moeten maken. De smaak van Walkers is ongeëvenaard en dat is omdat er 

geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit. Pure roomboter, bloem, 

suiker en zout zijn alles wat er nodig is om tot deze smaakbeleving te komen. 

Al sinds 1898!

De vrolijke verpakkingen creëren het ultieme kerstgevoel. Ook dit jaar 

hebben we weer nieuwe producten. Wat vindt u van de mooie Scottish Icons 

blikken of het blikje met de slee van de kerstman?

98001946
Scottish Icons Hert met shortbread 

assortiment, blik 150g

98001947
Scottish Icons Schotse hooglander met 

shortbread assortiment, blik 150g

98001225
Santa’s Sleigh Keepsake met shortbread 

rounds, blik 130g

98001548
Shortbread Festive Shapes, 60g 

98001542
Shortbread Festive 

Shapes in drum, 250g

98001453
Shortbread Festive Shapes 

2-pack, 29g 

98001816
Mini Shortbread Festive 

Stars, 125g

98001576
Mini Shortbread Xmas 

Trees in 3D doosje, 150g

98001560
Christmas Cracker met cranberry & clementine 

shortbread rounds, 100g

98001652
Shortbread gingerbread 

mannetjes in doosje, 125g

98001940
Gingerbreadhuis met shortbread 

gingerbread mannetjes in blik, 200g

98001453

98001560

98001514
Kerstman met Festive 

Shortbread Shapes, blik 250g

98001359
Shortbread Festive Shapes, 125g
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Mackays

Tracklements

De kerstjam en kerstmarmelade in grote 

en kleine potjes zijn elk jaar een hit. Ook 

de mooie jute tasjes zijn weer toegevoegd. 

Heel leuk om cadeau te geven!

De Le Parfait potten zitten boordevol met heerlijke 

sauzen en chutneys. Tracklements werkt met natuurlijke 

ingrediënten en de producten worden met de hand bereid 

in kleine batches. Een smaakmaker voor elke gelegenheid!

62002949
Christmas Preserve 

with Mulled Wine, 113g

62002948
Christmas Marmalade 
with Cranberries, 113g

62002944
Christmas Marmalade 

with Cranberries, 
340g

62002945
Christmas Preserve 
with Mulled Wine, 

340g

De kerstjam en kerstmarmelade in grote 

en kleine potjes zijn elk jaar een hit. Ook 

de mooie jute tasjes zijn weer toegevoegd. 

62000009
Jute bag with Marmalade 

en Preserve 
(2x340g en 2x113g)

62000998
Jute bag with Preserve en 
Cranberry Sauce with Port 

(1x340g en 1x235g)

79017010
Le Parfait Particularly British 

Piccalilli, 260g

79016030
Le Parfait Cranberry, Port & 

Orange Sauce, 310g

79000193
Giftpack 9 mini jar, 240g

79016020
Le Parfait Christmas Spice 

Chutney, 300g

Denken jullie ook aan de cranberry sauce, cranberry sauce with port en de redcurrant jelly?Heerlijk bij kalkoen en ander gevogelte, maar ook bij kaas! De redcurrant jelly doet het goed bij elk vleesgerecht, maar in het bijzonder bij lam of voeg het eens toe aan jus. 

Ook leuk om 
cadeau te geven (of 
gewoon om lekker 
zelf te houden) is 
deze geschenk-

verpakking met 9 
mini potjes pure 

lekkernijen!

Buchanan’s
Altijd al willen weten wat er nu echt onder een Schotse kilt zit?

Kijk dan eens naar deze leuke doosjes en ‘Lift the Kilt’! Voor de 

authentieke smaak van Schotland moet u de Hawick Balls eens 

proberen.  Deze harde snoepjes smaken naar pepermunt én boter 

op hetzelfde moment. Ook nog eens in een leuk retro blikje!

15006003
Lift the Kilt 

Chocolate Caramels, 120g

15006001
Lift the Kilt 

Butter & Treacle Toffee, 120g

15006002
Lift the Kilt 

Butterscotch, 150g

15008593
Hawick Balls 
in blik, 227g

Nieuw in het 

a�ortiment van



Mrs Bridges
Het kerstassortiment van Mrs Bridges bevat de toppers van afgelopen jaar. Een 

mooie jute tas, een groot blik of een grote box waar je zeker iemand blij mee 

maakt!  Ook de mooie potten met kerstjam, chutney en marmelade zijn weer 

van de partij. Uiteraard hebben we ook in het reguliere assortiment mooie 

geschenkverpakkingen die met kerst niet misstaan in uw winkel.
38003701

Christmas Selection, 439g

38003408
Jute Bag Christmas 

Collection, 326g

38002200
Christmas Marmalade, 250g

38002202
Christmas Preserve, 250g

38002204
Christmas Chutney, 240g

38003681
Preserve Collection Tin, 4x113g

38002974
Christmas Lunch, 490g

38003005
Christmas Mansion, 1021g

38003001
Christmas Marmalade, 113g

38003002
Christmas Preserve, 113g

38003003
Christmas Chutney, 100g
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Tom Smith
In 1847 heeft Tom Smith deze knalbonbons uitgevonden en sindsdien zijn ze niet meer weg 

te denken van de Engelse kersttafel. Werkt gegarandeerd sfeer verhogend en de kersttafel 

wordt er zeker door opgevrolijkt. Verkrijgbaar in dozen met 50 of 100 losse crackers of 

doosjes met kleinere aantallen. Ook heel leuk om weg te geven!

Dit jaar is de inhoud van de Catering crackers iets anders dan u gewend bent. Geen plastic 

speeltje, maar een leuke activiteit en een donatie aan The Trussell Trust, een organisatie die 

zich inzet voor voedselbanken. De verpakkingen zijn ook nog eens voor 100% recyclebaar!

Family Crackers

Catering Crackers

80002301
6x8’’ Luxury mini cracker goud/wit

80000604
100x9”

80002102
6x12” Pasteltinten

80000614
50x11”

80002312
6x8’’ Luxury mini cracker zilver/wit

80000605
100x10”

80002103
6x12’’ Zilver/wit/lichtblauw

80000615
50x12”

80002313
6x8” Luxury mini cracker traditioneel

80000612
50x11”

80002104
6x12”Kraft

Grüßen 
aus Deutschland!
Voor een idyllische, hartverwarmende kerstsfeer hoef je echt niet per sé naar 

een Duitse kerstmarkt. Wij brengen deze sfeer gewoon bij jullie in de winkel.

Uit Duitsland komen de meest heerlijke lekkernijen, zoals de traditionele 

lebkuchen, marsepein, kerststollen en niet te vergeten Glühwein!
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Wicklein produceert sinds 1615 (!) de echte Nürnberger 

lebkuchen volgens oude recepten en met traditioneel 

vakmanschap. Van de originele ronde lebkuchen in cassettes 

tot de lebkuchen allerlei in zakjes; voor elk wat wils!

Wicklein Niederegger
Sinds 1806 is Niederegger hét merk voor marsepein. Het 

amandelgehalte in het marsepein van Niederegger is vele 

malen hoger dan bij andere merken. Daarnaast wordt er 

niet nog eens extra suiker aan toegevoegd zoals bij alle 

andere merken wel het geval is. Resultaat: marsepein zoals 

marsepein hoort te smaken. Wij hebben een mooie lijn 

marsepeinproducten standaard in ons assortiment. Daarnaast 

hebben we enkele leuke items speciaal voor de kerstperiode.

86001903
Notenkraker blik met melkchocolade 

mini-Lebkuchen, 200g

86003167
Nürnberger Burgsteine 
met chocoladebodem, 

300g

86000074
Lebkuchen Allerlei in 
suikerglazuur, 300g

86001895
Lebkuchen Allerlei in pure 

chocolade, 300g

86000090
Dominostenen 

dubbel gevuld, 500g

86000072
Pepernoten wit, 

300g

86000012
Oblaten Lebkuchen 

(14% noten en amandelen) 
in pure chocolade, 200g

86000014
Oblaten Lebkuchen 

(14% noten en amandelen) 
3 soorten, 200g

86000701
Meistersinger Oblaten Lebkuchen 

(20% noten en amandelen) 
3 soorten, 200g

86001801
Winterhuis met bonte melkchocolade 

mini-Lebkuchen, 200g

86003233
Nürnberger 

boterkoekjes, 130g

86003234
Nürnberger 

boterstollenkonfekt, 130g

86003233 86003234

Nieuw dit jaar: heerlijke boterkoekjes en stukjes boterstollen

Sinds 1806 is Niederegger hét merk voor marsepein. Het 

48007031
Marsepein kerstbrood 

speculoos, 125g

48005027
Marsepein broodje in 
melkchocolade, 125g

48005020
Marsepein broodje in pure 

chocolade, 75g

48010015
Marsepein klassieker in vensterdoosje, 100g

48032005
Marzipanerie (hartjes, 

klassieker), 100g

48011015
Marsepein klassieker variationen 

in vensterdoosje, 100g
Pistache, sinaasappel, ananas en espresso

48002065
Winterappel truffel 

kerstchocolade, 
100g

48002108
Kaneel 

hazelnootpraliné 
kerstchocolade, 

100g

48006021
Marsepein 

kerstchocolade, 
110g

48075007
Nougat hazelnoot pralinen 

melk, 75x22g 

28086060
Hitzkopf 

Bosvruchten 
Glühwein 9%, 1lt

Bavaria
De glühwein van 

Bavaria is gemaakt 

van heerlijke 

bosvruchten en 

bevat 9% alcohol. 

Dit is dus zeker 

geen standaard 

glühwein en dat 

proef je!

48005030
Marsepein broodje in pure 

chocolade, 125g
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70000313
Rendierhoofd, 40g

70000306
Mini mannetjes, 

100g

70000307
Lebkuchen man, 

110g

70003022
Boomhangers gesorteerd, 

35g

70003543
Kerstboom geel, 

60g

70003990
Kaneelsterren, 150g

70000041
Heksenhuis in cello, 

350g

70000585
Merry Christmas hart, 150g

70000734
Boom Kerstman, 40g

70000727
Mini Man, 35g

70000401
Heksenhuis in doos, 

600g

70000344
Zelfbouw Huis, 200g

70000006
Zelfbouw Trein, 450g

70000338
Zelfbouw Man, 225g

70000343
Zelfbouw Man met discospikkels, 120g

Pertzborn
De producten van bakkerij Pertzborn uit het mooie Duitse plaatsje Vettelschoß 

zijn altijd van topkwaliteit. De afwerking van de lebkuchenhuisjes en -fi guren 

is elke keer weer zo fraai dat het bijna zonde is om ze op te eten! Lekker 

knutselen met de kinderen, huizen bouwen of een origineel cadeau: voor elke 

gelegenheid en voor ieder wat wils!

Do it 
yourself

70003022 7000030770003531
Sneeuwpop, 80g

70000041

70000006

70000343
Zelfbouw Man met discospikkels, 120g
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Weiss

Kinkartz

Hartjes van lebkuchen gevuld met 

abrikozen en ondergedompeld 

in heerlijke 

pure chocolade. 

Als dat geen 

liefde is!

Deze Duitse specialiteit komt uit 

Aachen en je kunt het vergelijken 

met speculaas, taaitaai en 

lebkuchen. Alles in één! Toch 

hebben de printen een geheel 

eigen smaak door de ingrediënten 

kandijsuiker, anijs, kaneel, 

kardemom, koriander en gember. 

Heerlijk bij een kop hete thee.

58004486
Chocolade Lebkuchen 

Hartjes gevuld, 150g

58010080
Printen naturel, 

200g

58040804
Printen in pure chocolade, 

200g

Kuchenmeister
Kuchenmeister heeft sinds 1884 

kwaliteit en traditie hoog in het vaandel 

staan en dat proef je terug in deze 

mooie stollen. Gevuld met rozijnen, 

gekonfi jte sinaasappel en citroen, met 

marsepein, amandelen en/of boter. 

Heerlijk met een dikke laag roomboter!
57075745

Boter-Amandelstol doos, 750g

57070725
Marsepeinstol cello, 200g

57071091
Marsepeinstol cello, 500g

57070751
Boterstol cello, 200g
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Het Theezaakje

Oh, Christmas Tea...
Een heerlijke verwarmende kerstmelange om van te genieten 

tijdens de koude wintermaanden. Kaneel, sinaasappelschil, 

maretak, gember, kruidnagel, gojibessen en rozenbloesem 

zorgen voor een warm kerstgevoel!

Deze thee is uniek en bijzonder, net als de mensen die werken bij 

het Theezaakje. Met de aanschaf van deze thee (of de acht andere 

ludieke biologische theemelanges die we in het assortiment 

hebben) ondersteun je de activiteiten die Mr. Tea Hidde Blom in 

Nijmegen opzet voor mensen met een arbeidsbeperking.

Vrolijke thee met een sociaal verhaal!

Café-Tasse
Ook in België en Nederland worden hele lekkere dingen gemaakt.

Wat vind je van de heerlijke chocolade van Café-Tasse? Naast het 

reguliere assortiment hebben we speciaal voor kerst een aantal 

uitvoeringen die niet mogen ontbreken. Authentieke en smaakvolle 

chocolade producten met een prachtige uitstraling.

39052722
Tablet melk, pecan,
zout & cookie, 85g

39080530
12 mini tabletjes melk-karamel 
& zeezout en puur 66%,  108g

39071590
Kerstreepje melk 
& speculoos,  45g

77055341
Oh, Christmas 

Tea, 50g

39080020
Display mini tabletjes 

puur 60%, 1,5 kg

Oh, Christmas Tea...



DELICATESSEN VOOR ELK MOMENT
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