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De feestelijkste, gezelligste, periode van het jaar komt langzaam aan weer dichterbij. Na 
wederom een bewogen jaar is dit HET moment om je collega’s, medewerkers of zakelijke 

relaties in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar heeft Onze Smaak weer hard gewerkt om jullie 
hierbij te kunnen helpen. We hebben een ruim assortiment met overheerlijke zoetigheden en 

de leukste toevoegingen zoals verse thee en verschillende cadeaukaarten. Maak jouw 
verrassing extra persoonlijk en voeg eenvoudig een gratis kaartje toe, compleet met je eigen 

logo. Lekker, uniek en gegarandeerd een glimlach! 

Liever een variatie op een van Onze Sweetboxen of pakketen? 
Neem gerust contact met ons op, we denken graag mee over een pakket op maat.

Bezorg je collega’s een glimlach, 
juist nu!



Sinterklaas Sweetboxen

Kruidnoten brownie  

Gevulde speculaas  

Sinterklaas mix   

Kruidnoten Bake-It  

NIEUW!Jouw Sweetbox extra bijzonder maken
Het is vanaf nu mogelijk om jouw verrassing extra 
bijzonder te maken met diverse toevoegingen. 
Voeg bijvoorbeeld heerlijke thee of een van onze drie 
cadeaukaarten toe! Wist je trouwens dat het 
daarnaast ook mogelijk is om jouw Sweetbox volledig te 
personaliseren? Naast de gratis optie voor het 
meedrukken van jouw logo zijn er nog tal van andere 
opties. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
info@onzesmaak.nl

Kruidnoten brownie



Kerst & Nieuwjaar Sweetboxen

Merry Christmas brownie  

Sparkling Holidays brownie  

December mix    

Personaliseren
Kaartje + logo   
Taarttopper logo   
Kaart eigen ontwerp  
Inpakken als cadeau  

Toevoeginen
Verse thee     
Chocolademelk   
Brew Gluhwein   
Brew koffie/thee   
Droogbloemen   
Cadeaukaarten   

Sparkling Holidays brownie



Maak jouw unieke december pakket
Wil jij deze december iemand verrassen met een compleet Sweetboxpakket? Wij hebben een selectie gemaakt van 
onze toppers! Samengesteld aan de hand van de ervaringen die wij voorgaande jaren hebben opgedaan met onze 
klanten. Zodat we Sweetboxpakketten hebben samengesteld die naadloos aansluiten bij de wens om iemand een 
glimlach op het gezicht te toveren. Mocht je toch iets missen of zelf een fantastisch pakket willen samenstellen? 
Dat kan! We gaan graag samen aan de slag voor een uniek pakket op maat.

Sweetbox Koffie  
Sparkling Holidays brownie | 
Verse Coffee brew | Lees cadeaukaart 

Sweetbox thee  
Merry christmas brownie | 
Kruiden thee brew | Verse groene thee
Keuze cadeaukaart 

Sweetbox ultimate winter  
December mix | Verse Coffee brew | 
Lees cadeaukaart 

@ Home      
Bake-It Sweetbox | Verse Coffee/thee brew | 
Gepersonaliseerde snijplank | 
Keuze cadeaukaart 



Wie bezorg jij een glimlach?

Wil je graag iets lekkers toesturen? 
Neem voor bestellingen of meer informatie contact met ons op via:
info@onzesmaak.nl of +316 21 92 39 44

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw (9%)  en eventuele verzendkosten (21%).
Vanaf 20 pakketen is de bezorging op 1 locatie (binnen NL) kosteloos. 
Bezorging op individuele adressen bedraagt € 2,48  per adres (binnen NL).


