
Relatiegeschenken
om van te smullen

•  B R O O D  E N  Z O E T  •

K O F F I E B A R



Als er twee dagen zijn waar-
op je geen excuus nodig 
hebt om te trakteren op 
lekkernijen, dan wel Pasen 
en Sinterklaas. Reken op 
ons om je werknemers of 
klanten te verrassen.

Je team soigneren met een 
uitgebreid ontbijt? We 
zetten het klaar bij ons in 
de koffiebar, of we leveren 
rieten ontbijtmanden bij 
jou in de kantine. 

De beste cadeaus zijn die om duimen en 
vingers bij af te likken. Wivine stopt al jaren 
haar liefde in zoetekoekskes en snoeperijen. 
Maar wat ze het liefst maakt, zijn 
geschenken waar niemand kan afblijven, van 
feestelijke chocolade tot ontbijtmanden.

Zoets zo lekker dat je het liefst van 
al cadeau doet, dus. Aan je klanten 
bijvoorbeeld, of als welgemeende 
merci voor je eigen team. 



1KG (90 STUKS) €50

KLEIN €21,95
GROOT €34,95

€26

€56

€44,50

€35

€41

250G (22 STUKS) €13500G (45 STUKS) €25

Prachtige pralinetaart Lekkers uit het hele land Perfect op jouw maat
Een chocoladejuweeltje dat er zo lekker uitziet dat je hem haast 
niet durft opeten. De kleurrijke pralines komen van chocolatier 
Balerdon, de rest is enkel en alleen de savoir-faire van Wivine. 
Fris en feestelijk — en dus altijd een winner.

Wivine maakt er een punt van om de meest exquise lekkernijen 
uit het hele land in haar vitrine te etaleren. Ambachtelijke bok-
kenpootjes, heerlijk artisanale Jam Jam confituur of huisge-
maakte granola van Xavies, je hebt het maar uit te kiezen. 

Wivine maakt pakjes in alle formaten, als er maar 
verwennerij in mag. Maar bij een cadeau zijn het de 
details die het verschil maken. Een mooi lint in de 
kleuren van je bedrijf, bijvoorbeeld, afgewerkt met 
een visitekaartje voor die kleine finishing touch. 

Kleuren aangepast 
aan je bedrijfskleuren

We verwerken je eigen 
visitekaartje

We maken ook 
snoeptaartjes op maat

Stel je geschenkmanden
zelf samen

Pralinedoosjes in 
alle formaten



G E S C H E N K E N

B R O O D  &  Z O E T

O N T B I J T  &  K O F F I E B A R

CONFITUUR
€6,00

CHOCOLADE
WAFELBROCHETTE
€5,00

AMBACHTELIJKE
CHOCOLADEZOENEN
€4,50

CHOCOLADE MET
GECARAMELISEERDE NOOTJES
VANAF €4,00

CHOCOLADEMIX
VANAF €4,00

Plaats 5 - 8800 Oekene   t 051 62 74 47
open van 6u30 tot 18u30   zaterdag van 6u30 tot 18u00

zondag van 6u30 tot 12u00    maandag gesloten
    site www.bakkerijwivine.be    mail info@bakkerijwivine.be

@wivine.bakkerij.koffiebar
facebook.com/bakkerijwivine

Pakjes in alle prijzen




