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 Sintfiguren 
SINTERKLAAS

OF
ZWARTE PIET

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. 
11,32€ 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. 
5,66€ 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.  2,83€ excl. BTW 

HUSH PUPPY

BEER
Een chocolade beer, luxueus verpakt. Verkrijgbaar in 
melk, witte of fondant Callebaut chocolade.
 9,43€ excl. BTW

CHOCOLADE 
LETTER

De letter S of P of eventueel de 
beginletter van uw bedrijfsnaam?
Chocolade letter S of P in fondant of 
melkchocolade verkrijgbaar of wenst U  een 
andere letter? 2,83€ excl. BTW

SPORTAUTO Porsche of caddilac?
Callebaut chocolade wagen in melk, fondant of wit 
verkrijgbaar. 3,77€ excl.BTW 

Een schattige hush puppy, luxueus verpakt. 
Verkrijgbaar in melk, witte of fondant Callebaut chocolade.
10,37€ excl. BTW

SINT & PIET 
DUO

EZEL

POP

Duo van gedecoreerde sint en piet van 12cm groot, 
samen verpakt.
 7,54€ excl. BTW

Een chocolade ezel, luxueus verpakt. Verkrijgbaar in melk, witte 
of fondant Callebaut chocolade.
 7,54€ excl. BTW

Een callebaut chocolade pop van Sinterklaas. Verkrijgbaar in 
melk, witte of fondantchocolade.
7,54€ excl. BTW



 

MEDIUM JUTE ZAK

SINNEKLOASE ZAK

Gevulde 'brown bag' met 300 gr Callebaut 
chocolade figuren, speculaas  verpakt per 4, 
marsepein figuurtje, zakje sint confiserie, 
guimauve.
15,18€ excl.BTW

GEVULDE KLOMP
Een chocolade klomp van 19 cm gevuld met 
Belgische pralines van topkwaliteit. We hebben 
dit jaar dan ook gekozen voor de exclusieve 
pralines van Balerdon met diverse vullingen. 
 16,98€ excl. BTW.  

SIMPLY CHOCOLATE
Een mika zakje gevuld met 3 Callebaut 
chocolade figuren (melk, wit en fondant) en 2 
chocolade centen.  3,11€ excl.BTW. 

JUTE ZAK

Een grote zak gevuld met 300 gr Callebaut 
chocolade figuren (melk, wit en fondant)  
aangevuld met een speculaas / 4 stuks, 
marsepein figuurtje, fondant suikertje, 
guimauve sigaar. (herverpakt in een jute zakje). 

10,05€ excl. BTW 

Sintpaketten

 Een mika zakje gevuld met 3 chocolade 
Sinterklaasfiguren, een bakkersspeculaas, fondant 
suikertje, marsepein figuurtje, gimauve sigaar en 2 

chocolade centen. 

5,65€ excl. BTW

SINT en PIET in de ZAK  

Een mika zakje met een Sinterklaas en een zwarte piet in 
echte Callebaut chocolade aangevuld met een pakje 
speculaas (4stuks), 2 chocolade centen, guimauve 
sigaar en marsepein wortel. Alles verpakt in een jute 
zakje. 

5,47€ excl. BTW.

EEN KLASSIEKER 

Grote Callebaut chocolade Sinterklaas van 25 
cm in melk witte of fondant chocolade 

verkrijgbaar       verpakt met een 
bakkersspeculaas, een fondant suikertje en 2 

chocolade centen.  

   7,16€ excl. BTW.



 

LETTER in the BOX 
Een jute zakje gevuld met een chocolade letter S of P in 
Callebaut melk of fondant chocolade aangevuld met 
een speculaas en chocolade centen. 

3,77€ excl. BTW.

SINT Van Poeck 

Een zwart blikken bewaardoosje gevuld met 6 
chocolade Callebaut figuurtjes alsook een 
assortiment van 100 gr chocolade zoofiguurtjes 
( mengeling met praliné, pistache, vanille vulling), 
alsook een pakje speculaas van 14 cm (4 stuks), 
guimauve.


11,13€ excl.BTW. 

EEN LIEVE ATTENTIE 

Een mika zakje met een Sinterklaas en een zwarte piet in 
echte Callebaut chocolade aangevuld met 2 chocolade 
centen en een marsepein wortel.  

2,92€ excl. BTW.

Laat ons graag weten indien wij voor U iets kunnen betekenen 
of indien u een ander voorstel wenst.

U kan ons volledig assortiment eveneens bekijken op onze 
webshop

www.vanpoeck.com/shop
Van Poeck 

Stationsstraat 38 
9100 Sint-Niklaas 

info@vanpoeck.com 
T03 776 02 04 
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