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Toppers in geschenken

Wie je ook in de bloemetjes wil zetten, hier vind je ongetwijfeld jouw 
match. Of je nu gaat voor koffie of thee, wij hebben een mooi aanbod 
in alle prijscategorieën en voor iedere smaak. Maak jouw geschenk 
persoonlijk met een logo en een persoonlijke boodschap. 

Personaliseer je geschenken met logo’s en boodschappen.

Grootste assortiment in premium koffie & thee in de Benelux.

Contacteer ons gerust met jouw wensen.

Gratis levering vanaf 50 pakketten.
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Over Cantata

Koffie en thee, twee delicatessen die we vandaag 

in bijna elk huishouden kunnen terugvinden. Je 

kan er de dag opgewekt mee beginnen, en later in 

alle rust mee afsluiten. Ze brengen smaken samen en 

doen je dromen van verre reizen. Met meer dan 100 

verschillende soorten koffie en 220 soorten thee neemt 

Cantata je mee op avontuur. Wij brengen internationale 

producten uit meer dan 70 verschillende landen tot in je 

woonkamer. Cantata maakt sinds 2000 deel uit van een 

internationale groep. Met ruim 350 winkels in en buiten 

Europa, brengen we onze koffies en theeën tot bij jou. 

KNOWHOW

Onze koffie en thee zijn zorgvuldig samengesteld door 

onze Taste Composers. Zij brengen smaken en geuren 

tot een perfecte symbiose. Zo weten we dat elk kopje 

Cantata koffie of thee aan jouw smaak voldoet.

R&D

Onze Cantata Taste Composers zijn open-minded 

ontdekkingsreizigers. Ze hebben de moed om dagelijks 

te innoveren en elk kopje Cantata het “wow”-effect te 

geven. Een effect dat niet alleen te maken heeft met 

aroma en smaak, maar met de hele ervaring.

 

 

We gaan aan de slag met jullie suggesties, onze grootste 

bron van inspiratie. We luisteren naar jullie koffie- en thee 

ervaringen en vragen. Innoveren doen we niet alleen 

door onze technieken te verbeteren, maar ook door te 

werken in functie van de ‘koffie- en thee belever’.

“Als groep hebben we een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en een onbetwistbare 

impact op het milieu. Duurzaamheid is een 

geïntegreerd onderdeel van onze filosofie en 
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Meer dan 100 verschillende 
soorten koffie en 220 
soorten thee

350 winkels binnen  
en buiten Europa

Belgisch - Koop lokaal!Meer dan 20 jaar ervaring
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Hoe gaat het in zijn werk?

1 2 3

Kies je gewenste gift pakket. Personaliseer je pakket naar wens Maak je relaties blij!

Onze belofte

De pakketten worden 
steeds zorgvuldig en met 
oog voor detail ingepakt.
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Cadeaupakketten Thee
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A. Discovery Trip

Op zoek naar een algemeen ontdekkingspakket 

voor de (toekomstige) theeliefhebber? Wij helpen 

graag!  In de Discovery Trip hebben we voor jullie de 

beste en meest verkochte theeën uit ons assortiment 

samengebracht. Variërend van zoet en fruitig tot zacht 

en ontspannend. 

Dit algemene ontdekkingspakket voor de 
(toekomstige) theeliefhebber bestaat uit:

We would like to invite you to our tea party! 

Dit algemene medium ontdekkingspakket voor de 
(toekomstige) theeliefhebber bestaat uit:

• 50g White Cherry (white tea)

• 50g California Kiss (fruit melange)

• 50g Chilli Truffle (black tea)

• 50g Dream Body (herbal infusion)

• 50g Desert Blossom (rooibos)

• 50g Goji Berry Peach(oolong)

• 50g Eternal Life (green tea)

• 50g Moment of Happiness (herbal infusion)

• 50g Ginger Lemon (green tea)

• 50g Sweet Antwerp (fruit melange)
Vanaf €50,16 excl. BTW
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B. It’s a tea party and you’re 
all invited

Ontdekkingspakket thee

Ontdekkingspakket thee

• 50g Whisky’d Up (black tea)

• 50g Morning Sonata (green tea)

• 50g Queen of Saba (white tea)

• 50g Chai Sansibar (rooibos)

• 50g Golden Glow (herbal infusion)

• 50g Apple Pie (fruit melange)

Vanaf €34,22 excl. BTW
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C. The favoriteas

Een heerlijk theepakket bestaande uit 6 van

onze favoriete theeën.

Dit geschenkpakket bevat:

Thee cadeaupakket medium

€29,95 Excl. BTW

WHEN YOU WANT TO GET TO KNOW 
OUR PERSONAL FAVORITES

• 50g Inner Peace (bio herbal infusion)

• 50g Ginger Lemon (green tea)

• 50g Sweet Antwerp (fruit melange)

• 50g Earl Grey Blue Baron (black tea)

• 50g Buddha’s Little Secret (white tea)

• 50g Goji Berry Peach (oolong)
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Thee cadeaupakket large

D. The Glow and Grow

Een heerlijk theepakket bestaande uit een mix 

van 8 van onze theeën. Het pakket bevat thee 

om een hele dag van te genieten.

Dit cadeaupakket bevat:

€39,95 Excl. BTW

WHEN IT CAN BE 
A LITTLE MORE

• 50g Inner Peace (bio herbal infusion)

• 50g Ginger Lemon (green tea)

• 50g Sweet Antwerp (fruit melange)

• 50g Earl Grey Blue Baron (black tea)

• 50g Buddha’s Little Secret (white tea)

• 50g Goji Berry Peach (oolong)

• 50g Burden Away (herbal infusion)

• 50g It had to be you (herbal infusion)
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E. The Blends with Benefits

Een heerlijk theepakket bestaande uit een mix 

van 10 theeën

Deze cadeauset bevat:

Thee cadeaupakket large

€49,95 Excl. BTW

• 50g Inner Peace (bio herbal infusion)

• 50g Ginger Lemon (green tea)

• 50g Sweet Antwerp (fruit melange)

• 50g Earl Grey Blue Baron (black tea)

• 50g Buddha’s Little Secret (white tea)
• 50g Goji Berry Peach (oolong)

• 50g Burden Away (herbal infusion)

• 50g It had to be you (herbal infusion)

• 50g Lucky Lychee (fruitmelange)

• 50g Eternal Life (green tea)
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LIKE TO CHOOSE
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F. The shake your boo-tea

Een van onze nieuwste theesets!

Deze theekop met filter samen met 4 top theeën 

maken een geweldig cadeau waar iedereen blij 

van wordt! 

Deze cadeauset bevat:

Thee cadeaupakket medium

€49,95 Excl. BTW

WHEN YOU BELIEVE  
BIGGER IS BETTER

• 50g Creative Cactus (green tea)

• 50g Monkey Business (green tea)

• 50g Happy Maté (bio herbal infusion)

• 50g Melon Mint (fruit melange)

• Ogo theekop met filter
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Thee cadeaupakket small

G. The nice Tea meet you 

Een heerlijk theepakket bestaande uit 4 theeën als je 

niet meteen weet waar je moet beginnen met zoeken 

in ons assortiment van meer dan 200 theeën.

Deze geschenkset bevat:

€24,95 Excl. BTW

WHEN YOU WANT TO GET TO 
KNOW US A LITTLE

• 50g Inner Peace (bio herbal infusion)

• 50g Ginger Lemon (green tea)

• 50g Sweet Antwerp (fruit melange)

• 50g Earl Grey Blue Baron (black tea)

16
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Thee cadeaupakket medium

H. The smells like tea spirit 

Een van onze nieuwste theesets!  

 

Deze theekop met filter samen met deze 2 top 

theeën maken een geweldig cadeau waar iedereen 

blij van wordt!

€39,95 Excl. BTW

WHEN YOU LIKE TO ADD  
AN ACCESSORY

• 50g Creative Cactus (green tea)

• 50g Monkey Business (green tea)

• Ogo theekop met filter
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Cadeaupakketten Koffie
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A. Around the World
in 80 Days 

All aboard met Captain Cantata! Ga mee 

op ontdekkingsreis naar de meest unieke 

koffieplantages over de hele wereld.

 
Dit ontdekkingspakket voor de (toekomstige) 
koffieliefhebber bestaat uit:

Ontdekkingspakket koffie

Vanaf €64,55 Excl. BTW

WHEN COFFEE OWNS YOU,  
AND YOU’RE OKAY WITH THAT

WHEN COFFEE IS 
A HUG IN A MUG

• 100g Brasil - Daterra (single origin)

• 100g Colombia - Hacienda San Alberto (single origin)

• 100g Guatemala - Antigua Pastoral (single origin)

• 100g Cuba Superior (specialty coffee)

• 100g Kenia - AA+ Zahabu Estate (single origin)

• 100g Ethiopië - Yirgacheffe (single origin)

• 100g Yemen - Mocha Yemen (single origin)

• 100g Indonesië - Sulawesi Kalossi (single origin)

B. Craving For More 

Dit ontdekkingspakket voor de (toekomstige) 
koffieliefhebber bestaat uit:

Ontdekkingspakket koffie

• 100g Snickers (flavoured coffee)

• 100g Caramel (flavoured coffee)

• 100g Macadamia Nut (flavoured coffee)

• 100g Irish Cream (flavoured coffee)

• 100g Date (flavoured coffee)

• 100g Mon Chéri (flavoured coffee)

• 100g Pistachio (flavoured coffee)

• 100g Mango Cream (flavoured coffee)

Vanaf €45,57 Excl. BTW
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C. The Flavoured Collection

Deze gift box met capsules voor Nespresso* 
bestaat uit telkens 6 capsules van:

Nespresso* Compatible Gift Box koffie

* Merk toebehorend aan derden niet verbonden met Cantata

Vanaf €20,71 Excl. BTW

• Bio Congo Virunga (6) Een koffie met een 

fruitige bessen smaak en florale toetsen, een volle 

body, heldere citrus aciditeit en een lange, ronde 

afdronk.

• French Roast (6) Krachtig en zoet tegelijkertijd, 

een koffie met bittere chocoladetinten en een 

aangename afdronk.

• Bio Barista (9) Een sterke aardse koffie, met 

toetsen van noten en een goed uitgebalanceerde 

rokerige nasmaak.

• Bio Indonesia Sumatra Triple picked (9) Een koffie 

die zich onderscheidt door een volle body, lage 

aciditeit met kruidige en chocolade smaaktonen en 

rijkelijke afdronk.

• King (7)  Krachtig en zoet tegelijkertijd, een koffie 

met bittere chocoladetintenten en een aangename 

afdronk.

• Intenso (8) Een krachtige, romige koffie met een 

volle body en lange afdronk.

• Siciliano (9) Een licht fruitige koffie met een 

bittere, donkere chocoladesmaak. Donker gebrand 

en zeer romig: de perfecte espresso!
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D. The Strong Collection

Deze gift box met capsules voor Nespresso* 
bestaat uit telkens 6 capsules van:

Nespresso* Compatible Gift Box koffie

* Merk toebehorend aan derden niet verbonden met Cantata

Vanaf €20,71 Excl. BTW

• Bio Congo Virunga (6) Een koffie met een 

fruitige bessen smaak en florale toetsen, een volle 

body, heldere citrus aciditeit en een lange, ronde 

afdronk.

• French Roast (6) Krachtig en zoet tegelijkertijd, 

een koffie met bittere chocoladetinten en een 

aangename afdronk.

• Bio Barista (9) Een sterke aardse koffie, met 

toetsen van noten en een goed uitgebalanceerde 

rokerige nasmaak.

• Bio Indonesia Sumatra Triple picked (9) Een koffie 

die zich onderscheidt door een volle body, lage 

aciditeit met kruidige en chocolade smaaktonen en 

rijkelijke afdronk.

• King (7)  Krachtig en zoet tegelijkertijd, een koffie 

met bittere chocoladetintenten en een aangename 

afdronk.

• Intenso (8) Een krachtige, romige koffie met een 

volle body en lange afdronk.

• Siciliano (9) Een licht fruitige koffie met een 

bittere, donkere chocoladesmaak. Donker gebrand 

en zeer romig: de perfecte espresso!

C
ad

ea
up

ak
ke

tt
en

 K
o

ffi
e

25



26

E. The Luxe Collection

Deze gift box met capsules voor Nespresso* 
bestaat uit telkens 6 capsules van:

Nespresso* Compatible Gift Box koffie

* Merk toebehorend aan derden niet verbonden met Cantata

Vanaf €22,59 Excl. BTW

• Himalaya (5) Een zachte en exotische koffie met 

een licht fruitig aroma (grapefruit) en een heerlijk 

lange afdronk

• Bio Galapagos (5) Een goed uitgebalanceerde 

koffie met een uitgesproken aciditeit en zoete 

smaak.

• Bio Peru (6) Een lekker florale koffie met een 

medium citrusachtige aciditeit, zoete chocolade 

tonen en een volle romige body.

• King (7) Een zeer aparte, zware kop koffie met 

een heerlijke donkere chocoladesmaak, perfect 

uitgebalanceerd en uitermate lekker met een 

scheutje melk.

• King (7)  Krachtig en zoet tegelijkertijd, een koffie 

met bittere chocoladetintenten en een aangename 

afdronk.

• Decaf Guatemala Swiss Water Processed (3) Een 

aangename en zachte koffie, waarbij de cafeïne 

zonder chemicaliën werd verwijderd.

• Hazelnut (6) Een koffie met een onweerstaanbare 

geur en smaak van hazelnoten

• Venice Blend (Flavoured Galapagos Caramel) (5) 

Een gearomatiseerde Galapagoskoffie met tiramisu 

en karamelsmaak.

C
ad

ea
up

ak
ke

tt
en

 K
o

ffi
e

27



2928

Personaliseren van geschenken
Hoe gaan we verder?

Afhankelijk van het pakket en de afname-hoeveelheid zijn er 
verschillende personalisatiemogelijkheden. 
Contacteer ons voor meer informatie!

 
Met een relatiegeschenk van Cantata schenk je smaak, kwaliteit en 
originaliteit. Laat je inspireren en kies voor één van onze stijlvolle 
pakketten of stel zelf een pakket samen. 

Specifieke wensen qua pakketten of personalisatie? Een bestelling 
doorgeven of verder bespreken? 
 
Geef ons zeker een seintje. We denken met plezier samen na over een 
gepaste oplossing.

Contacteer ons via contact@cantata.be 
Tot snel! 
 
Team Cantata


