KERSTPAKETTEN

Ben je op zoek naar een
kerstpakket waar je collega's echt
blij van worden?
Bijzondere, lekkere
ambachtelijke & streekproducten?
Waarmee je de kleine, lokale
ondernemers steunt?
Die allemaal op hun eigen manier
bezig zijn met de wereld een betere
& mooiere plek maken.

LOKAAL

Het Team van Anna Haen heeft ze
voor jullie samengesteld.

&

Zo maken we er samen
wat moois van.

DUURZAAM

ANNA HAEN

Af te halen bij Anna Haen of laten
bezorgen bij jullie bedrijf, het kan
allemaal.

Het duurzame & lokale pakket
• Saru soda:
Een fles natuurlijke limonade siroop in verassende smaken.
Erg feestelijk en met kraanwater ook lekker voor kinderen.
• Hoeksche chips:
Ambachtelijke chips van Nederlandse bodem.
• 10 kakelverse eitjes uit Vreeland:
Van kippen die fijn buiten lopen.
• Chocolatemakers chocolade:
Een begrip voor liefhebbers van heerlijke en duurzame producten.
Eén keer per jaar komt het zeilschip Tres Hombres cacao brengen naar hun fabriek in Amsterdam
waar ze, solar-powered en emissie-vrij chocola maken.
• Potverdorie: jam van Potverdorie:
Dit merk gaat verspilling tegen door ingrediënten een 2e leven te geven. Heerlijke jam!
• Mosterd van Adriaan:
Al sinds 1985 wordt de heerlijke mosterd van Adriaan op ambachtelijke wijze met alleen natuurlijke ingrediënten en
zonder kunstmatige toevoegingen gemaakt.
• De fruitmotor: Appel sprankel
Mooie en eerlijke producten die al je zintuigen prikkelen.
Ze combineren écht genieten met goed zijn voor de omgeving en de natuur.
• The ketchup project:
40% van de tomaten oogst in Kenia gaat verloren omdat de tomaten niet verwerkt worden. The Ketchup Project geeft
boeren een eerlijke prijs en bovenal een heerlijk alternatief voor de traditionele ketchup. Puur en lekker!
• Werfzeep:
Ambachtelijke handgemaakte, biologische schoonmaakzeep uit Utrecht.
• Rustik Lys kaarsen:
Liefdevol, eerlijk en ambachtelijk; zo worden deze kaarsen gemaakt.
€ 47,50,2 Drankjes
2 Snacks
3 Potjes met lekkers
2 Lifestyle producten
Doos met eitjes

ANNA HAEN

• De Leckere Pils en Blond bier
De onderscheidende bieren; altijd 'lecker' anders
Eerste 100% biologische brouwerij van Nederland!
Eerste 100% fossiele brandstof vrije brouwerij. Van het gas af.
We brouwen met eigen 2000 jaar oud bronwater uit de Utrechtse Heuvelrug.
100% duurzaam brouwhuis met hergebruik van warmte en koeling.

Het lokale borrel pakket

• Wispe Wit bier
Door drie broers en een stad met een rijke brouwgeschiedenis.
Ambachtelijk bier gebrouwen in Weesp.

ANNA

• De Fruitmotor Appel cider
Mooie en eerlijke producten die al je zintuigen prikkelen.
Hun missie: samen met anderen onze omgeving mooier maken.
HAEN
Hun visie: bijdragen aan een wereld waarin we voedsel waarderen, natuur en landschap weer herstellen.
• Brandt & Levie Worst
Met de hand, de lekkerste worst maken van het beste varken.
Ze werken uitsluitend met goed gehouden varkens. Dit zijn eigen varkens die opgroeien bij bevriende boeren en
biologische varkens van Nederlandse bodem.
Ze werken met eigen recepten, in spannende smaakcombinaties en met verrassende ingrediënten.
• Groene Hart stukje oudekaas
Lokale, kwalitatief hoogwaardige en eerlijke boerenkaas.
De authentieke smaak van traditionele kaas gemaakt op de boerderij.
• Hoeksche chips truffel:
Ambachtelijke duurzame chips van Nederlandse bodem.
Ze telen, oogsten, snijden en bakken de chips op hun boerderij in het Zuid-Hollandse ’s Gravendeel, dicht bij Dordrecht.

• Mosterd van Adriaan
Adriaan is een klein, uniek en ambachtelijk bedrijf.
Al sinds 1985 wordt de heerlijke mosterd van Adriaan op ambachtelijke wijze met alleen natuurlijke ingrediënten en
zonder kunstmatige toevoegingen gemaakt.
• Yespers Crackers
Eindelijk een cracker waar je zelf driedubbel van kunt genieten
Met elke hap draag je bij aan een voedselketen met minder verspilling en zorg je ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
weer in het arbeidsproces worden opgenomen..
• Twisted Chutney
Ambachtelijk, spannend, lekker, duurzaam en echt Utrechts!
Te groot, te klein, te krom of gewoonweg te lelijk voor de verkoop.
Twisted voorkomt dat ze worden weg gegooid.

€ 38,25,3 Alcoholische dranken
3 Snacks
3 Toppings / side

Het lokale borrel pakket
Blij met alcohol vrij

• De Fruitmotor Appel sprankel & framboos
Mooie en eerlijke producten die al je zintuigen prikkelen.
Hun missie: samen met anderen onze omgeving mooier maken.
Hun visie: bijdragen aan een wereld waarin we voedsel waarderen, natuur en
landschap weer herstellen.
• Brandt & Levie Worst
Met de hand, de lekkerste worst maken van het beste
varken.
Ze werken uitsluitend met goed gehouden varkens. Dit zijn eigen varkens die
opgroeien bij bevriende boeren en biologische varkens van Nederlandse bodem.
Ze werken met eigen recepten, in spannende smaakcombinaties en met
verrassende ingrediënten.
• Groene Hart stukje oudekaas
Lokale, kwalitatief hoogwaardige en eerlijke boerenkaas.
De authentieke smaak van traditionele kaas gemaakt op de boerderij.
• Hoeksche chips:
Ambachtelijke duurzame chips van Nederlandse bodem.
Ze telen, oogsten, snijden en bakken de chips op hun boerderij in het ZuidHollandse ’s Gravendeel, dicht bij Dordrecht.

• Mosterd van Adriaan
Adriaan het is een klein, uniek en ambachtelijk bedrijf.
Al sinds 1985 wordt de heerlijke mosterd van Adriaan op ambachtelijke wijze
met alleen natuurlijke ingrediënten en zonder kunstmatige toevoegingen
gemaakt.
• Yespers Crackers
Eindelijk een cracker waar je zelf driedubbel van kunt
genieten
Eke hap draag je bij aan een voedselketen met minder verspilling en zorg je er
voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in het arbeidsproces
worden opgenomen..

€ 36.50,2 Non - alcohol drankjes
3 Snack
3 Topping / side

• Twisted Chutney
Ambachtelijk, spannend, lekker, duurzaam en echt
Utrechts!

ANNA HAEN

• PLNKTN
Een complete, duurzame en plantaardige superfood.
Marine Fytoplankton groeit lokaal in zuiver, mineraalrijk zeewater dat vrij is van
vervuiling en zware metalen. Een natuurlijk product, met 75+ nutriënten uit 1
puur ingrediënt. Het zit boordevol krachtige antioxidanten en bestaat voor
ongeveer de helft uit alle essentiële aminozuren (bouwstenen voor eiwitten).
Verder is het dé bron van Omega-3 en bevat het 55 verschillende vitaminen en
mineralen.

Local self care

• Wilder land
Wilder Land maakt een (on)kruidenthee die de
Nederlandse biodiversiteit herstelt.
Om de Nederlandse biodiversiteit te verbeteren zullen we ons opnieuw met de
natuur moeten verbinden. Onszelf en ons landschap verwilderen.
Daarom werken wij samen met boeren aan een Wilder Land door (on)kruiden in
te zaaien waar we ongelooflijk lekkere thee van maken.
Hoe meer (on)kruiden we inzaaien bij boeren, hoe meer bijen, vogels en vlinders
terugkeren in Nederland.
Geniet van onze unieke blend's en verwilder jezelf met een kop (on)kruidenthee
die de Nederlandse natuur herstelt.
• Werf zeep
Werfzeep is een ambachtelijke biologische zeepziederij
in Utrecht. Al onze zepen zijn plantaardig, palmolievrij
en met liefde gemaakt.
Ze werken alleen met biologische ingrediënten met een goede herkomst en
voegen geen onnodige stoffen toe. Voor hun ingrediënten werken ze samen
met telers die dezelfde overtuiging hebben en daarbij plukken ze een deel van
de planten in hun geliefde Wickenburghse bos, vlakbij Utrecht.
Het bos leert ze veel, ze oogsten respectvol verschillende ingrediënten en telen
daarnaast een aantal geneeskrachtige planten in de zeepkruidentuin.
• Branded By
Branded by, de Nederlandse kaarsenspecialist.
De kaarsen zijn handgemaakt en de grondstoffen zijn van Europese origine.
Branded by staat voor diversiteit aan kleuren, branduren en brandkwaliteit.
• Curcumama Golden Milk
Curcumama is een echt familiebedrijf in hartje
Amsterdam.
Golden Milk is een hartverwarmend gouden drankje gemaakt van kurkuma en
heerlijke specerijen.
Curcumine, de werkzame stof in Kurkuma, stimuleert onze belangrijke
feelgoodneurotransmitters serotonine en dopamine.
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€ 61.50,-

KERSTPAKETTEN

ANNA HAEN

De kerstpakketten kunnen bij
Anna Haen gratis worden opgehaald.

Liever laten bezorgen dan komen deze
bezorgkosten erbij:
Verzendkosten per los pakket:
€8,95,-

En vanaf 20 pakketten en meer
naar één locatie voor een vast tarief van:
€ 45,00,Om de pakketten op tijd te kunnen bezorgen vragen
we je om,
voor 1 December een bestelling te plaatsen.

Heb je nog vragen bel: 0294-288108
of mail naar: info@annahaen.nl

Liefs Team Anna Haen

