Kerstpakketten en Relatiegeschenken 2021

Verras uw personeel of relaties met een uniek kerstpakket dit jaar!
Fattoria Naturale heeft voor u al een divers aanbod samengesteld!

(1)- Pastapakket (€20,-/€40,-)

Bestaande uit Biologische pasta van Pasta Campo, pelati, olie, Parmezaanse kaas,
eekhoorntjesbrood en bouillon voor het bereiden van een authentiek pasta gerecht!

(2)- Bierpakket (€25,-/€45,-)

Bestaande uit een proeverij van diverse bieren van Birra Follina (ongefilterd en
ongepasteuriseerde speciaal bieren) met salami worst, oude pecorino en crackers.

(3)- Kaaspakket (>€30,-)

Bestaande uit een proeverrij van diverse Italiaanse kazen, Valipolicella Ripasso, mustarda,
panforte en crackers geleverd met een unieke Fattoria Naturale serveerplank.

(4)- Borrelpakket (>€50,-)

Bestaande uit ansjovis, kappertjes, gevulde peperoni, tapenade, kazen, salami, grissini,
crackers, tonijn, olijven en Prosecco brut voor het verzorgen van een Italiaanse borrel!

(5)- Wijnpakket (€12,-/€100)

Bestaande uit diverse Italiaanse wijnen, geheel naar smaak en budget samen te stellen.
(Met keuze uit o.a. van Perlage onze biologische wijnen, Pinot Grigio, Borgo Faveri,
Cabernet, Merlot, Marche Sangiovese, BIO Rosato, prosecco Riva Moretta, prosecco Bacaro,
Spumante Canah Brut. Daarnaast bieden wij ook een ruim assortiment exclusieve wijnen
aan zoals Valpolicella Ripasso, Valpolicella Amarone, David Sterza Pagode, Raboso Veneto,
Loacker Gewurstaminer, Loacker Sauvignon blanc, Loacker Chardonnay, Loacker Rosso di
Montalcino of Loacker Brunello di Montalcino. Daarnaast bieden wij tevens een divers
assortiment aan van Siciliaanse dessertwijnen zoals Moscato, Malvasia en Zibbibo.

(6)- Limoncello/woensdagdiner pakket (€77,50)

Bestaande uit een fles limoncello di Casa + een tegoedbon voor een woensdagavond
diner voor twee personen inclusief Vini & Acqua.
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De kosten van de pakketten kunnen variëren, een persoonlijk pakket kan
voor elk gewenst budget samen gesteld worden.
Indien gewenst kunnen bovenstaande pakketten tevens
samengevoegd worden.

TIP: bijvoorbeeld het borrelpakket samen met het kaaspakket!
Nieuwsgierig geworden of heeft u interesse in het bestellen van een
origineel authentiek Italiaans kerstpakket van de Fattoria!?
Bestellen of informatie opvragen kan d.m.v. een e-mail te sturen naar
info@fattorianaturale.nl , of kom langs in onze winkel
voor een persoonlijk advies!
Wij verzoeken u de pakketten tijdig te bestellen.

Buon Natale

