
Op maat gemaakt
en op ludieke wijze thuisbezorgd

bij uw medewerkers.

Target Hospitality en Klein Café Van Horen 
Zeggen luiden de kerstbellen!



Target Hospitality en Klein Café Van Horen Zeggen 
bundelen hun krachten voor de feestdagen. De gastvrijheid van Target 
Hospitality wordt gekoppeld aan de op maat gemaakte 
borrelpakketten, samengesteld door Klein Café Van Horen Zeggen. De 
goedgevulde én gepersonaliseerde borrelplank kan vanaf nu op elke 
locatie worden geleverd door sprankelende kerstelfjes. 
OntOntvang de gezellige sfeer van een bruin café thuis.



I.    kleine borrelplank met boek                 € 19,95 *

II.    grote borrelplank met boek                € 24,95 *

* Alle prijzen zijn exclusief btw



Keuze uit

bier of wijn
nooit meer kiezen

alain bloeykens en luc de raedemaeker

borreltijd
next level bites & drinks voor de ultieme borrel

susan aretz



III.    Klein kerstpakket                                 € 34,95 *
geschenkdoos gevuld met Kleine borrelplank 
met boek, kaas, rookworst en wijn.

IV.    groot kerstpakket                               € 49,50 *
geschenkdoos gevuld met grote borrelplank 
met boek , kaas, worst deluxe, nootjes, schrobbelèr
bonbons en cbonbons en cava.                

* Alle prijzen zijn exclusief btw



Borrelplank met uw eigen logo
instelkosten                      € 60,00
graveren per plank               €      1,50 

tegoedbon van klein Café van horen zeggen 
elk gewenst bedrag.

tegoedbon van restaurant naar keuze
in in overleg.

Bezorgen
vanaf 10 pakketten op één adres in tilburg 
gratis, overig in overleg.

persoonlijke bezorging aan huis
kerstelfjes overhandigen uw cadeau. 
mogelijkheid om uw persoonlijke 
boodschap boodschap over te brengen. vanaf tien 
adressen mogelijk. kosten per adres € 15,00.



jaume serra cava
mooi bleekgeel van kleur. dit is een
cava met een stevige mousse, maar
de belletjes blijven heel fijn. lekker
aromatisch en fris. in de smaak rond
en zacht, levendig en goede zuren.
aangenaam wit faangenaam wit fruit met citrus en 
appel. heerlijk verfrissend mooie 
mousserende wijn.

land            spanje
wijnkleur       wit

sierra noble cabernet sauvignon
cabernet sauvignon is de koning
onder de blauonder de blauwe druiven. een heldere
diepe kleur en een sappige smaak, een
kleine kruidigheid, zeer zachte tannine,
een smaakvolle en krachtige wijn, maar
ook zeer soepel en romig; een charmeur.

land           chili
wijnkleur      rood

sierra noble chardonnay
de zuid-afrikaanse chardonnay is
makkelijker drinkbaar dan  de franse, en 
volgens kenners lichter en tropischer dan
de californische chardonnay. je herkent
deze chardonnay aan de typische citrusachtige
smaak, met hinten smaak, met hinten van tropisch fruit.
een fris en goed glas wijn.

land            zuid-afrika
wijnkleur       wit

sierra noble sauvignon blanc
sauvignon blanc geeft een bleke witte wijn in
het glas. in de neus is deze alles behalve bleek.
rijke tonen rijke tonen van citrus, tropisch fruit en zelfs
iets kruidigs nodigen je uit een slok te nemen.
ook in de mond is deze wijn levendig, fris en vol
van smaak en karakter.

land           chili
wijnkleur      wit





vraag nu meer informatie 
of een vrijblijvende offerte aan via:
info@targethospitality.nl of
info@cafevanhorenzeggen.nl

wij adviseren om uw bestelling voor 12-12-2020 te 
plaatsen om gegarandeerd een pakket bij uw 
medemedewerkers te laten bezorgen.


