
Buitenplaats  
Kameryck
K E R S T PA K K E T T E N



Buitenplaats Kameryck verkoopt heerlijke eigen producten. Producten uit 
het Groene Hart, gemaakt in samenwerking met lokale leveranciers.  
Van jam tot honing en van appelsap tot Kameryck blond bier. 
Geef je werknemers, (vaste) relaties, familie of vrienden één van onze  
heerlijke kerstpakketten cadeau. 

een heerlijk kerstpakket  
met lekkers uit het groene hart!

Eindejaars

Cadeau

CadeauTIP
Ook leuk, je kan het  
pakket aanvullen met  
een Buitenplaats  
Kameryck cadeaubon! 



Buitenplaats Kameryck

Oortjespad 3
3471 HD Kamerik
info@kameryck.nl
0348 400 771

www.kameryck.nl
www.kameryck.shop

CADEAUBONNEN 

Het is ook mogelijk om alle pakketten aan te vullen met een cadeaubon van  
Buitenplaats Kameryck. Cadeaubonnen zijn te verkrijgen vanaf 5.00 tot elk gewenst 
bedrag. Deze cadeaubonnen zijn te gebruiken voor bijvoorbeeld lunch of diner,  
de Pitch&Puttbaan of onze heerlijke eigen producten.

Bestellen

BESTELLEN

Bestellen is mogelijk via onze webshop of  
per mail. Bestellen kan van 1 november 2020 t/m  
20 december 2020. Onze kerstpakketten zijn leverbaar 
vanaf 1 december. Zodra je pakket is aangeboden aan 
de bezorgdienst of zodra wij weten wanneer wij deze 
komen bezorgen ontvang je tijdig een email. 

Wil je zelf een pakket samenstellen of wil je een  
bestaand pakket uitbreiden? Dat is mogelijk vanaf 10 
pakketten. Vraag ons gerust naar de diverse mogelijk-
heden! Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle pakketten  
feestelijk zijn ingepakt. 

Meer informatie over onze leveringsvoorwaarden?   
Bel of mail gerust.



GROENE HART genieten   

Doos gevuld met een pot Kameryckse  
honing, twee potjes huisgemaakte jam,  
een fles Kameryckse appel/perensap, een flesje  
Kameryck blond bier, een zakje luxe  
huisgebrandenoten en een Pitch&Putt bon.   

GROENE HART ryckelijk

Doos gevuld met een pot Kameryckse  
honing, twee potjes huisgemaakte jam,  
een fles Kameryckse appelsap, een fles rode wijn, 
twee flesjes Kameryck blond bier incl. blond bierglas, 
droge worst van Brandt en Levi, Boeren borrelkaasje 
van Boerderij de Wit uit Harmelen, een zakje luxe 
huisgebrande noten en een Pitch&Putt bon.   

GROENE HART UITGEBREID 

Doos gevuld met een pot Kameryckse  
honing, twee potjes huisgemaakte jam,  
een fles Kameryckse appelsap, een fles rode wijn, 
twee flesjes Kameryck blond bier, Boeren borrel-
kaasje van Boerderij de Wit uit Harmelen,   
een zakje luxe huisgebrande noten en  
een Pitch&Putt bon.   

GROENE HART DELUXE

Doos gevuld met een pot Kameryckse  
honing, twee potjes huisgemaakte jam,  
een fles Kameryckse appelsap, een fles Kameryckse 
appel/perensap, een fles rode wijn, twee flesjes 
Kameryck blond bier incl. Kameryck blond bierglas, 
droge worst van Brandt en Levi, Boeren borrelkaasje 
van Boerderij de Wit uit Harmelen, een weckpotje 
met bakmix voor de echte Kameryckse worteltaart, 
een zakje luxe huisgebrande noten en een  
Pitch&Putt bon.   

24.75

39.50

52.50

62.50

Onze pakketten

Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW en incl. bezorgkosten


