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Pure 
Callebaut 
Kwaliteit

Kies uit ons ruime aanbod chocolade Sinterklaasfiguren of samengestelde Sintgeschenken

Beer 
Een chocolade beer. 29 cm hoog 
en 400 gr. Verkrijgbaar in melk, 
wi tte of fondant Cal lebaut 
chocolade. 
 Prijs: 9,44€ excl. BTW

Duo Sint en piet 
2 figuren in Callebaut chocolade 
(Sinterklaas en zwarte piet) samen 
verpakt in een zakje. Verkrijgbaar in 
een mengeling van melk, witte of 
fondant chocolade.  
Prijs: 2,36€ excl. BTW  
Chocolade gsm 
Een Callebaut chocolade gsm van 10 
cm en 45 gr - verkrijgbaar in melk 
chocolade.  
Prijs: 1,88€ excl. BTW  

Grote Sint of zwarte piet 
Een Callebaut chocolade Sinterklaas of zwarte piet van 
35 cm en 500 gr - verkrijgbaar in melk, witte of fondant 
chocolade.  
Prijs: 11,79€ excl. BTW  
Medium Sint of zwarte piet 
Een Callebaut chocolade Sinterklaas of zwarte piet van 
25 cm en 250 gr - verkrijgbaar in melk, witte of fondant 
chocolade.  
Prijs: 6,13€ excl. BTW  
Kleine Sint of zwarte piet 
Een Callebaut chocolade Sinterklaas of zwarte piet  
van 20 cm en 125 gr - verkrijgbaar in melk, witte of 
fondant chocolade.   
Prijs: 3,30€ excl. BTW  

Pop 
Een chocolade pop, luxueus verpakt. 29 cm hoog en 
300 gr. Verkrijgbaar in melk, witte of fondant Callebaut 
chocolade. 
Prijs: 8,49€ excl. BTW

Paard 
Een chocolade paard, luxueus verpakt. 21 cm hoog en 
400 gr. Verkrijgbaar in melk, witte of fondant Callebaut 
chocolade. 
Prijs: 9,44€ excl. BTW
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Sint of piet gezicht 
Mooi ingekleurd gezicht van zwarte piet of 
S i n t e r k l a a s . H o o g t e v a n 1 4 c m . 
Verkrijgbaar in melk of fondantchocolade. 
Prijs: 6,60€ excl. BTW  
Piggy 
Een chocolade varken van 11 cm. 
Verkrijgbaar in ingekleurde melk of witte 
chocolade.  
Prijs: 7,54€ excl. BTW  
Sint met brilletje of vrolijke zwarte piet 
Een gedecoreerde chocolade Sinterklaas 
of zwarte piet van 18 cm. Verkrijgbaar in 
melk  of fondant chocolade.   
Prijs: 7,54€ excl. BTW  

Marsepein gebak 
Een  doosje gevuld met marsepein boterkoekjes en 
wafeltjes. 
Afhankelijk van het aantal stuks in een doosje, kunnen 
we U een prijs opstellen.. 

Muis met kaas 
Een Callebaut chocolade muis - 14 cm en 
125 gr - verkrijgbaar in melk of witte 
chocolade.  
Prijs: 7,07€ excl. BTW  
Hush puppy 
Een Callebaut chocolade hond van 26 cm 
en 300 gr - verkrijgbaar in melk, witte of 
fondant chocolade.  
Prijs: 10,84€ excl. BTW  
Aap met banaan 
E e n Ca l l e b a u t c h o c o l a d e a a p i n 
gedecoreerde melkchocolade - 90 gr en 
13 cm. 
Prijs: 4,24€ excl. BTW  

Sint 
2017

Grote gedecoreerde Sint 

Een Callebaut chocolade Sinterklaas van 600 gr - 
verkrijgbaar in melk of fondant 
chocolade.  
Prijs: 19,81€ excl. BTW  
Medium gedecoreerde Sint of 
zwarte piet 
E e n Ca l l e b a u t c h o c o l a d e 
Sinterklaas of zwarte piet van 25 
cm en 250 gr - verkrijgbaar in 
melk  of fondant chocolade.  
Prijs: 9,43€ excl. BTW  

Voor meer inspiratie, kan u ons volledig assortiment ook bekijken op onze webshop 
www.vanpoeck.com 

 of contacteer ons voor een offerte op maat.
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Ezel 
Een chocolade ezel van 
200 gr. Verkrijgbaar in 
melk, of witte Callebaut 
chocolade. 
 Prijs: 7,54€ excl. BTW

Handtas 
Een chocolade handtas, 
luxueus verpakt. 10 cm 
hoog en 90 gr. Verkrijgbaar 
in melk of witte Callebaut 
chocolade. 
 Prijs: 4,24€ excl. BTW
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CHOCOLADE GESCHENKEN

Mini 
Een zakje gevuld met 3 Callebaut  
chocolade figuren (melk, wit en 
fondant) - 150 gr - en 2 chocolade 
centen.   
Prijs: 3,77€ excl.BTW 
Medium 
Een mika zakje gevuld met 3 Callebaut 
chocolade figuren (melk, wit en 
fondant) - 150 gr - een marsepein 
fruitje en een guimauve sigaar.   
Prijs: 4,71€ excl.BTW 
Big 
Een zakje gevuld met 4 Callebaut 
chocolade figuren (melk, wit en 
fondant), een pakje speculaas ( 4 
stuks), een fondant suikertje, een 
marsepein fruitje. 
Prijs: 8,39€ excl.BTW 
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Sint doos 
Een doos gevuld met 300 gr chocolade figuren (melk, wit en 
f o n d a n t ) , e e n p a k j e 
s p e c u l a a s ( 4 s t u k s ) , 
marsepein fruitje, 100 gr 
zoofiguurtjes (gevulde 
kleine pralines). 
Prijs: 14,15€ excl.BTW 

EEN KLASSIEKER 

Chocolade Sinterklaas of zwarte piet van 25 cm in melk, witte of 
fondant chocolade verkrijgbaar 

verpakt met guimauve sigaar 
en 2 chocolade centen. 

 Prijs: 6,60€ excl.BTW 

Originele broodzak 
Een broodzakje gevuld met een (melk, wit of fondant) 
chocolade Sinterklaas en zwarte piet van 14 cm, een 
marsepein fruitje en pakje speculaas (4 stuks). 
Prijs: 6,42€ excl.BTW 

EEN KLASSIEKER II 

Chocolade Sinterklaas of zwarte piet van 25 cm in melk, witte of 
fondant chocolade verkrijgbaar 

verpakt met een pakje speculaas (3 
stuks).  

Prijs: 8,96€ excl.BTW 

Graag een specialleke? Wij personaliseren je Sint cadeautjes met veel plezier op een 
originele manier. 
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Vilten draagtas 

Een vilten draagtas gevuld met 250 gr Callebaut chocolade 
figuren (mengeling van melk, 
witte en fondant chocolade) 
aangevuld met een speculaas 
(pakje van 4 stuks) , zakje 
guimauve snoepjes van 200 gr. 

Prijs: 14,15€ excl. BTW 



Windlicht 

Glazen windlicht met lederen riem opgevuld met 

- chocolade zwarte piet van 
14cm 

- 4 chocolade mini figuurtjes 

-   guimauve sigaar 

-   2 chocolade centen. 

Prijs: 17,92 excl.BTW

Chocolade schoen 
Een chocolade klomp (melk of fondant chocolade) van 19 cm 
gevuld met artisanale pralines van topkwaliteit. 
Prijs: 16,99€ excl. BTW  


Voor een vlotte levering vragen wij uw bestelling tijdig door te geven via mail  

info@vanpoeck.com of telefoon: 03 776 02 04 
Je Sint bestelling kan afgehaald worden in de winkel of gratis geleverd worden bij jou op kantoor. 

Wens je je personeel of 
klantenrelaties te verwennen 
per departement met een 
sinterklaasmand ( gevuld met 
c h o c o l a d e , s p e c u l a a s , 
marsepein,....... ) 

Laat ons je budget en/of 
aantal personen weten en we 
maken uw geschenk op maat.
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Koffietas 

Koffietas van bamboevezel (in diverse kleuren verkrijgbaar) 
gevuld met een chocolade sinterklaas, pakje speculaas (4 
stuks),  guimauve sigaar. 

 Prijs: 12,45€ excl. BTW  
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