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Voorwoord
Ons nieuwe kerstmagazine is klaar!

We hebben weer een uitgebreid assortiment samengesteld. 

Uiteraard met de oude vertrouwde merken, maar zeker ook  

weer met verrassende nieuwe producten.  

Mooie, kwalitatieve producten van over het algemeen 

familiebedrijven met een lange historie. Je ziet én proeft  

de liefde, passie en traditie bij elk product van elk merk.

Met dit assortiment hopen we te kunnen bijdragen  

aan smakelijke, warme en gezellige feestdagen!

 

Je vaste contactpersoon komt graag langs om alles door  

te nemen en een mooi assortiment samen te stellen voor  

in jullie winkel.

Ontdek de smaak van Kerst!
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Mackays

Mrs Bridges

De kerstjam en kerstmarmelade in grote en kleine potjes zijn elk jaar weer een hit, 

dus uiteraard zijn ze ook dit jaar weer van de partij!

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

Met de jute tas of een grote box maak je zeker iemand blij. Ook de mooie  

potten met kerstjam, chutney en marmelade doen gewoon weer mee!

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

38003701
Christmas Selection, 439g

38003408
Christmas Collection, 326g

38002200
Christmas Marmalade, 250g

38002202
Christmas Preserve, 250g

38002204
Christmas Chutney, 240g

38003005
Christmas Mansion, 1021g

38003001
Christmas Marmalade, 113g

38003002
Christmas Preserve, 113g

38003003
Christmas Chutney, 100g

Ontbijt
Breakfast – Frühstück



De geschenk-verpakking met 

9 mini potjes pure lekkernijen 

is natuurlijk heel leuk om 

cadeau te geven (of gewoon 

om lekker zelf te houden)!
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Diner
Dinner – Abendessen

Tracklements
Bij het familiebedrijf Tracklements produceren ze met 

simpele ingrediënten de meest heerlijke producten. In kleine 

batches, met de hand en volgens traditionele recepten. En 

dan ook nog eens planeetvriendelijk! De Le Parfait potten 

zitten boordevol met heerlijke sauzen en chutneys. Een 

smaakmaker voor elke gelegenheid!

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

54001230 
Christmas Pasta, 500g

Grand’Mère
De familie Heimburger uit de Elzas in Frankrijk 

staat al drie generaties aan het roer van deze 

onderneming. Kwaliteit, smaak en traditionele 

recepten zijn altijd heel belangrijk gebleven. 

En dat vind je terug in de mooie, gouden kleur 

en unieke smaak van deze pasta.

Wat maakt deze pasta zo onweerstaanbaar? 

7 Verse eieren (30%) per kilo Durum tarwegriesmeel, 

zonder toevoeging van water. En natuurlijk een hoop 

liefde, kennis en ervaring!

Naast de reguliere selectie introduceren we voor 

de kerstperiode deze Pâtes de Noël; 6 verschillende 

kerstfiguurtjes die garant staan voor een smakelijke en 

feestelijke maaltijd. 

Eet smakelijk!

Nieuw in het a�ortiment van



Nieuw in het 
assortiment:  

heerlijke luchtige 
puddingen!
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Dessert
Dessert – Dessert

Een traditioneel kerstdiner in Groot-Brittannië en 

andere Engelstalige landen bestaat uit kalkoen en 

als dessert een Christmas Pudding.

Matthew Walker

85000107
Classic Christmas 

Pudding, 100g

85000104
Luxury Christmas 

Pudding, 100g

85000105
Luxury Christmas 

Pudding, 400g

85000090
Chocolate Sponge Pudding, 2x95g

85000092
Raspberry Sponge Pudding, 2x95g

24011964
Luxury Mincemeat 
with brandy, 454g

24043573
Brandy Butter, 100g

85000108
Classic Christmas  

Pudding, 400g

85000109
Classic Christmas  

Pudding, 800g

Matthew Walker produceert 

deze heerlijke Christmas 

puddingen al sinds 1899 

en is daardoor de oudste 

Christmas Pudding 

producent ter wereld. 

Heerlijk met Sultanarozijnen, 

cider en rum. De meer luxe 

varianten bevatten meer cider 

en rum, maar ook brandy, 

kersen en amandelen.

Mincemeat

De traditionele Engelse mix van gedroogde vruchten, appel, 

specerijen, suiker en drank wordt gebruikt in mince pies. 

Maar het is ook zeker in andere gerechten erg lekker. Wat 

denk je van appelflappen met mincemeat of mincemeat 

muffins? Verder is de mincemeat ook heerlijk bij een bolletje 

ijs of in de vla! 

 

Brandy Butter 

Terug van weggeweest! Deze dessertsaus van boter, suiker 

en brandy wordt traditioneel geserveerd bij Christmas 

puddingen, maar is natuurlijk ook heel lekker bij scones, 

mince pies, kerststol of andere nagerechten!

Bramble Foods
Nieuw in het a�ortiment van



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

98003108
Spiced Orange & Cranberry  

Mince Pies, 200g

Walkers Shortbread
Liever een alcoholvrije Christmas Pudding? Deze heeft Walkers 

Shortbread! Maar ook één met de échte Glenfiddich whiskey.

Echte topsellers zijn de mince pies. Heerlijke gebakjes van zanddeeg 

met pure roomboter en gevuld met appel, bessen, sultanarozijnen en 

gekonfijte citroenschilletjes. Nieuw dit jaar zijn de taartjes met Gin. 

Genieten maar! 

98003133
Gin Infused  

Fruit Tarts, 135g

98003712
Rich Fruit Glenfiddich Whisky Pudding, 227g
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Drank
Drinks – Getränk

Het Theezaakje
Verwarm jezelf tijdens de koude wintermaanden met deze 

heerlijke kerstmelange. Kaneel, sinaasappelschil, maretak, 

gember, kruidnagel, gojibessen en rozenbloesem zorgen voor 

een warm kerstgevoel!

Maar ook van het sociale verhaal achter deze thee krijg je een warm 

gevoel. Door 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 opzet voor 

mensen met een arbeidsbeperking.

28086060
Hitzkopf Bosvruchten 

Glühwein 9%, 1lt

Bayernwald
Waar je het ook lekker warm van krijgt, is de glühwein van Bayernwald. 

Gemaakt van bosvruchten en met 9% alcohol is dit zeker geen 

standaard glühwein. Genieten maar!

77055341
Oh, Christmas 

Tea, 50g
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Koek
Biscuit - Kuchen

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 Christmas 

Trees, 150g

98001560
Christmas Cracker met cranberry & clementine 

shortbread rounds, 100g

98001652
Shortbread gingerbread 

mannetjes, 125g

98001518
Sneeuwman met Shortbread 

Festive Shapes, blik 250g

98001940
Gingerbreadhuis met shortbread 

gingerbread mannetjes in blik, 200g

98001425
Kerstboom met mini-shortbread 

trees, blik 225g

98001359
Shortbread Festive Shapes, 125g

98001541
Shortbread Festive Shapes, 350g

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.
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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

86001903
Notenkraker blik met 

melkchocolade 
mini-Lebkuchen, 200g

86000090
Dominostenen  
dubbel gevuld,  

500g

86000012
Oblaten Lebkuchen  

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

86000014
Oblaten Lebkuchen  

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

86001801 
Winterhuis met bonte 
melkchocolade mini-

Lebkuchen, 
200g

86003033
Nürnberger Burgsteine met 

chocoladebodem, 300g

86003100
Bonte melkchocolade 

lebkuchen, 300g

86003049
Pepernoten wit,  

300g

86003066
Lebkuchen Allerlei in 
suikerglazuur, 300g

Nu in nieuwe, opvallende 
verpakking!

86003099
Lebkuchen Allerlei in  
pure chocolade, 300g

Kinkartz
Deze Duitse specialiteit komt uit 

Aachen en je kunt het vergelijken met 

speculaas, taai taai 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 (van het 

Theezaakje natuurlijk)!

58010080
Printen naturel, 200g

58040804
Printen in pure chocolade, 200g

Weiss
Hartjes van lebkuchen gevuld met 

abrikozen en ondergedompeld in heerlijke 

pure chocolade. Als dat geen liefde is!

58004486
Chocolade Lebkuchen 

Hartjes gevuld, 150g

86000701
Meistersinger Oblaten Lebkuchen 

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



70000343
Zelfbouw Man met discospikkels, 120g

70000344
Zelfbouw Huis, 200g70003382

Zelfbouw Man, 250g

70000335
Zelfbouw Huis, 530g

Bouwen 
maar!
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70000725
Sok, 110g

70000313
Rendierhoofd, 40g

70000306
Mini mannetjes, 100g

70003990
Kaneelsterren, 150g

70000041
Heksenhuis, 350g

70000804
Heksenhuis wit,  180g

70000585
Merry Christmas hart, 150g

70000727
Mini Man, 35g

70000401
Heksenhuis in doos, 600g

70000775
Ree met boom, 90 gram

De producten van ‘de Ideeënbakker’ Pertzborn uit het mooie Duitse plaatsje Vettelschoß zijn 

altijd van topkwaliteit. Dat zijn ze al sinds 1894 toen de bakkerij opgericht werd. Inmiddels vier 

generaties verder is de afwerking van de lebkuchenhuisjes en -figuren 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!

Pertzborn

70000717
Man, 180g

70000766
Mini Rendier, 20g

70000302
Boomhangers met zilveren parels gesorteerd, 35g
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Zoet 
 Sweet – Süß

15006003
Lift the Kilt Chocolate Caramels, 120g

15006002
Lift the Kilt Butterscotch, 150g

15006001
Lift the Kilt Butter & Treacle Toffee, 120g

15006186
Clotted Cream Fudge, 150g

Naast de leuke ‘Lift the Kilt’ doosjes 

die vorig jaar een groot succes waren, 

brengen we dit jaar twee mooie zakjes 

met originele en heerlijke Highland Toffee en Clotted 

Cream Fudge. Deze moet je geproefd hebben!

Buchanan’s

Café-Tasse

15006185
Highland Toffee, 150g

The fine taste of Scotland 
since 1856

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

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

39071590
Kerstreepje melk 
& speculoos,  45g

39080020
Display mini tabletjes  

puur 60%, 1,5 kg

En weer een familiebedrijf in het rijtje! Café-Tasse maakt 

chocolade volgens een eigen, uniek recept en met de beste 

cacaobonen van verschillende origine. 

Ambachtelijke chocolade met een authentieke en volle smaak. Smelt 

zachtjes in je mond, heerlijk!  Ook dit jaar hebben we weer leuke 

kerstverpakkingen geselecteerd met als nieuwe toevoeging een prachtige 

adventskalender. Erg leuk om te geven en zeker leuk om te krijgen!

39050200
Adventskalender, 168g
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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

48005030
Marsepein broodje in pure 

chocolade, 125g

48075007
Nougat hazelnoot pralinen melk, 75x22g 

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.  

Naast de standaardproducten hebben 

we enkele leuke items speciaal voor  

de kerstperiode. 

Niederegger

48040011
Marsepein Aardappels, 

100g

48075072
Room-Cacao 

Amandelen, 100g

48075071
Geroosterde 

Amandelen, 100g

48075070
Melkchocolade Amandelen 

met kruiden, 100g

25003050
Chocolate Caramels & Toffee 

Temptations, 200g

25003059
Toffee Temptations, 120g

25003051
Chocolate Caramels, 90g

Nieuw in het a�ortiment van

De Ierse likeur Baileys kent (bijna) iedereen wel! 

De combinatie van deze heerlijke likeur met 

whisky en room met chocolade en karamel 

is onweerstaanbaar. Probeer nu de chocolate 

caramels en chocolate toffees en je bent verkocht!

Baileys

Heerlijke 
kerstmarkt 

producten om 
thuis van te 
genieten!



Proef het najaar22 23assortiment najaar 2021

Created because we love cheese and we don’t 
want it to  
be lonely!

57075745
Boter-Amandelstol doos, 750g

Subtiele partners die de kaas nooit  

overheersen. Gemaakt met extra vierge 

olijfolie. Naast de vier ‘standaard’ smaken Fig & 

Honey, Walnut & Honey, Seasalt en Rosemary 

introduceren we nu speciaal voor kerst een 

variant met Cranberries & Sour Cherries. 

Feestelijke veenbessen ontmoeten zure kersen 

en olijfolie in deze cracker, perfect passend bij je 

favoriete blauwe kaas of kaas van geitenmelk!

Tussendoortje
Snack – Schnack

Kuchenmeister heeft sinds 1884 kwaliteit en traditie 

hoog in het vaandel staan en dat proef je terug in 

deze mooie stollen. Gevuld met rozijnen, gekonfijte 

sinaasappel en citroen, met marsepein, amandelen 

en/of boter. Heerlijk met een dikke laag roomboter!

Kuchenmeister

The Fine Cheese Co.

83082852
Cranberries & Sour Cherries  

Olive Oil Crackers, 125g

57070725
Marsepeinstol cello, 200g

57071091
Marsepeinstol cello, 500g

57070751
Boterstol cello, 200g



DELICATESSEN VOOR ELK MOMENT

Postbus 21 - 4153 ZG Beesd NL
Parkweg 11A - 4153 XK Beesd NL
+31 (0)345 68 19 07
info@brauerfood.nl
brauerfood.nl
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