
Kerstpakketten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboerderij 

De Goudse Hofsteden 



 

Pakket 1       Boerenappeltaartpakket   € 17.50 

 

 

 

Inhoud van dit pakket 

Springvorm, rond – 26 cm 

Appeltaartmix, Molen de Hoop, 500 gr 

Rozijnen, Sultana’s, 500 gr  

Echte slagroom, Campina, 250 gr 

Bakkwastje 

 

Verpakt in leuke geschenkendoos met keuze uit: 

- Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

- Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

- Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

 

 

 

 



Pakket 2   Boerderijpakket  € 22,50 

 

 

 

Inhoud van dit pakket 

Flesjes ambachtelijk geperst sap, Schulp, 2 verschillende smaken, 2x 0,2L 

Pannenkoekenmeel, Molen de Hoop, 500 gr 

Ambachtelijke jam, Oudewater, 250 gr 

Ambachtelijke honing, Kinderboerderij de Goudse Hofsteden, 50 gr 

Musketflikken, Bonbiance, 175 gr 

Pluche koe, 17 cm 

Keramische waxinelichthouders, 2 verschillende ontwerpen, kunnen beschilderd worden, 6,5 cm-6,5 

cm 

 

Verpakt in leuke geschenkendoos met keuze uit: 

- Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

- Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

 

 

 

 



 

Pakket 3       Boerenpannenkoekpakket   € 25,00 

 

 

Inhoud van dit pakket 

Crêpe pan, doorsnede 24 cm  

Pannenkoekenmeel, Molen de Hoop, 500 gr 

Meergranenpannenkoekenmeel, Molen de Hoop, 500gr 

Garde 

Spatel 

Schenkstroop, van Gilse, 600 gr 

Poedersuiker, van Gilse, 250 gr 

Ambachtelijke jam, Oudewater, 250 gr 

Verpakt in leuke geschenkendoos met keuze uit: 

- Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

- Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

- Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

 

 



Pakket 4      Boerenborrelpakket   € 35,00 

 

 

Inhoud van dit pakket 

Leisteen snijplank met mesje, 10 x 30 x 0.6 cm 

Speciaal bier, Brouwerij De Molen, 2 smaken; Vuur & Vlam en Hop & Liefde, 2x 0,33L 

Flesjes ambachtelijk geperst sap, Schulp, 2 verschillende smaken, 2x 0,2L 

Boerenkaas jong belegen, Kaasboerderij de twee hoeven te Haastrecht, 300 gr 

Boerenkaas met Italiaanse kruiden, Kaasboerderij de twee hoeven te Haastrecht, 300 gr 

Droge worst, 200 gr 

Nootjes Honey & Salt, Janbax, 140 gr 

Chips, Honey barbecue, Kettle, 150 gr 

Bruschette met knoflook, 120 gr 

 

Verpakt in leuke geschenkendoos met keuze uit: 

- Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

- Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

- Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

 

 



   

Pakket 5      Boerenwinterpakket   € 37,50 

 

 

 Inhoud van dit pakket 

Fleece deken, Polarvide, blauw, 130 x 170 cm 

Speciaal bier, Hertog Jan, 2 verschillende smaken, 2x 0,3L 

Pindakaaspothouder, hout FSC, 13.5 x 16 x 14 cm 

Pot pindakaas voor tuinvogels orginal, 330 gr 

Mokken, 2 stuks, blauwgroen 

Spoonful of Chocolate, puur, melk en wit, 3x 36 gr 

Echte slagroom, Campina, 250 gr 

Hollandse erwtensoep, Unox, 570 ml 

Thee, winterglow, Pickwick, 40 gr 

Musketflikken, Bonbiance, 175 gr 

Verpakt in leuke geschenkendoos met keuze uit: 

- Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

- Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

- Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

 



Bestelformulier 

 

De pakketten kunnen besteld worden tot en met 15 november. Desgewenst 

kunnen de pakketten bezorgd worden tegen bezorgkosten. Informeert u naar 

de mogelijkheden. 

 

Firma naam: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Tel nr.: 

 Pakket 

0 Boerenappeltaartpakket a € 17,50 

 Aantal pakketten: 

 Keuze geschenkdoos: 

0 Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

0 Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

0 Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

0 Boerderijpakket a € 22,50 

Aantal pakketten: 

 Keuze geschenkdoos: 

0 Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

0 Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

 



0 Boerenpannenkoekenpakket a € 25,00 

Aantal pakketten: 

 Keuze geschenkdoos: 

0 Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

0 Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

0 Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

0 Boerenborrelpakket a € 35,00 

Aantal pakketten: 

 Keuze geschenkdoos: 

0 Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

0 Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

0 Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

0 Boerenwinterpakket a € 37,50 

Aantal pakketten: 

 Keuze geschenkdoos: 

0 Geschenkdoos met daarop afgebeeld Hollandse taferelen 

0 Geschenkdoos rood met teksten en afbeeldingen in het wit 

0 Geschenkdoos naturel met daarop teksten en afbeeldingen in het zwart 

 

Opmerkingen:   

 


