


WTE!!! 

(WHAT THE EGG!!!) 






IT'S EASTER 
ALREADY!...

Pasen catalogus 2018 - Van Poeck - 1



CHOCOLADE FIGUREN

VAN POECK DELICATESSEN 

STATIONSSTRAAT 38 - SINT-NIKLAAS 


WWW.VANPOECK.COM 

info@vanpoeck.com 

Follow us on facebook

Pure 
Callebaut 
Kwaliteit

Kies uit ons ruime aanbod chocolade eieren en paasfiguren of samengestelde paasgeschenken

Zittende haas  
Een chocolade haas. 27 cm hoog 
en 300 gr. Verkrijgbaar in melk, 
wi tte of fondant Cal lebaut 
chocolade. 
Prijs: 8,02€ excl. BTW

Duo haasjes 
2 haasjes van 12 cm in Callebaut 
chocolade samen verpakt in een zakje. 
Verkrijgbaar in een mengeling van 
melk, witte of fondant chocolade.  
Prijs: 4,71€ excl. BTW  
Chocolade badeendje 
Een Callebaut chocolade eendje van 7 
cm en 45 gr - verkrijgbaar in melk, 
witte of fondant chocolade.  
Prijs: 2,35€ excl. BTW  

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

Klok 
Een chocolade klok, luxueus verpakt. 14 cm hoog en 180 gr. 
Verkrijgbaar in melk, witte of fondant Callebaut chocolade. 
Prijs: 5,18€ excl. BTW

Kip op mand 
Een chocolade kip op nest, luxueus verpakt van 300 
gr. Verkrijgbaar in melk, witte of fondant Callebaut 
chocolade. 
Prijs: 8,02€ excl. BTW
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Design duck 
Chocolade gedecoreerde eend met een  
hoogte van 10 cm. Verkrijgbaar in melk, 
witte of fondantchocolade. 
Prijs: 5,18€ excl. BTW  
Wollie 
Een chocolade schaapje van 14 cm. 
Verkrijgbaar in ingekleurde melk, fondant 
of witte chocolade.  
Prijs: 7,07€ excl. BTW  
Bunty 
Een gedecoreerde kip van 13 cm. 
Verkrijgbaar in melk, witte of fondant 
chocolade.   
Prijs: 5,66€ excl. BTW  

Happy duck 
Chocolade gedecoreerde eend van 95 gr. Verkrijgbaar 
in melk, witte of fondant chocolade. 
Prijs: 5,66€ excl. BTW  

Haas op harley 
Een Callebaut chocolade haas - 23 cm 
hoog. Enkel verkr i jgbaar in melk  
chocolade.  
Prijs: 14,15€ excl. BTW  
Haas naast mand 
Een Callebaut chocolade haas van 200 gr - 
verkrijgbaar in melk, witte of fondant 
chocolade.  
Prijs: 5,18€ excl. BTW  
Ballerina 
Een chocolade ballerina in gedecoreerde 
witte of  melkchocolade. 
Prijs: 5,19€ excl. BTW  

Pasen 
2018




Reuze staande haas 

Een Callebaut chocolade 
haas van 1 kg - verkrijgbaar 
in melk, witte of fondant 
chocolade.  
Prijs: 22,64€ 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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Haan 
Een chocolade haan van 
400 gr. Verkrijgbaar in 
melk, fondant of witte 
Cal lebaut chocolade. 
Prijs: 9,43€ excl. BTW

Luxe ei 
Een chocolade ei, luxueus 
v e r p a k t . 1 5 c m h o o g 
Verkrijgbaar in melk of  
f o n d a n t C a l l e b a u t 
chocolade. 
Prijs: 10,38€ excl. BTW

http://www.vanpoeck.com
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CHOCOLADE GESCHENKEN


Een medium lachhaas van 26 cm  
(melk, wit of fondant Callebaut 
chocolade) - 250 gr - samen verpakt 
met 5 kleine gevulde paaseitjes.   
Prijs: 7,96€ excl.BTW 
Een mika zak je gevuld met 2  
C a l l e b a u t c h o c o l a d e k l e i n e 
lachhaasjes (melk, wit of fondant 
chocolade ) - 17 cm - aangevuld met 
een chocolade paasei en 4 kleine 
gevulde eitjes. 
Prijs: 8,86€ excl.BTW 
Een zakje gevuld met 2 Callebaut 
chocolade eieren (melk, wit of 
fondant), en een kleine lachhaas van  
17 cm. 
Prijs: 4,71€ excl.BTW 
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Doosje gevuld met een badeendje in chocolade en 5 kleine 
gevulde eitjes 
Prijs: 4,62€ excl.BTW 

Tube 

Tube gevuld met een mengeling -250 gr-van kleine gevulde 
paaseitjes.  

 Prijs: 8,49€ excl.BTW 

NIEUW 
Een tube gevuld met een 4 Callebaut chocolade eieren 
(melk, wit en fondant van 5 cm) aangevuld met 5 kleine 
gevulde eitjes 
Prijs: 4,10€ excl.BTW 


Een mika zak gevuld met een mengeling van witte, melk en  

fondant chocolade eieren - 200 gr -  
en kleine gevulde eitjes -100 gr. 

Prijs: 8,01 excl.BTW 

Graag een specialleke? Wij personaliseren je paas cadeautjes met veel plezier op een 
originele manier. 

info@vanpoeck.com 
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Kwarteldoosje 

Kwarteleierdoosje gevuld met 12 kleine gevulde paaseitjes. 

Prijs: 5,18€ excl. BTW 



Gevuld paasei 

Chocolade ei van 17 cm gevuld met een assortiment van kleine 
paaseitjes. 

Prijs: 18,86€ excl.BTW

Urban bottle  
Een drinkfles van 24bottles gevuld met 250 gr kleine gevulde 
paaseitjes. 24bottles combineert een goede functionaliteit met 
een stijlvol design. In verschillende kleuren beschikbaar. 
Prijs: 27,02€ 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 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 
Paasmand ( gevuld met 
c h o c o l a d e , e i t j e s , 
guimauve,....... ) 

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

VAN POECK DELICATESSEN 

STATIONSSTRAAT 38 - SINT-NIKLAAS 


WWW.VANPOECK.COM 

info@vanpoeck.com 
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Le creuset mini cocotte 

Le creuset mini pannetje (in diverse kleuren verkrijgbaar) heeft 
een diameter van 10 cm en is gemaakt van aardewerk, waarin je 
de lekkerste desserts of snoepjes kan serveren.  

De mini cocotte is gevuld met 250 gr merel en mini mereleitjes( 
gevulde praliné eitjes met suiker coating).  

 Prijs: 22,87€ excl. BTW  
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