
relatiegeschenken





Zalmgeschenken van De Kaviarist

De Kaviarist selecteert alleen de beste kwaliteit zalm 
voor u. Deze noemen we: Excellent Salmon
De Excellent Salmon van de Kaviarist wordt hand gezouten en 
traditioneel op hout gerookt. De unieke trancheermethode levert 
de zalm zonder rooklaag en vetrand, zodat alleen het beste (de 
filet) overblijft. Door deze verfijning heeft de zalm een mooie 
elegante smaak. Een culinair geschenk die uw klant weet te 
waarderen. De luxe verpakking is geïsoleerd waardoor de zalm 
altijd gekoeld wordt geleverd bij uw relatie. De pakketten kunnen 
op verzoek met champagne of andere wijnen naar uw keuze 
worden aangepast.

Excellent Salmon 250 gram in luxe enveloppe 
verpakking
Prijs excl.  btw € 12,00 (€ 12,72 incl. btw)
Bestelnummer: ES250

Excellent Salmon 500 gram in luxe doos 
Prijs excl. btw € 28,50 (€ 30,21 incl btw)
Bestelnummer: ES500

Excellent Salmon 1000 gram in luxe doos
Prijs excl. btw € 45,00 (€ 47,70 incl btw)
Bestelnummer: ES1000

Excellent Salmon 500 gram, 2 x fles Chardonnay in 
luxe box
Prijs excl. btw € 47,50 (€ 53.43 incl btw)
Bestelnummer: ESW500

Excellent Salmon 1000 gram, 2 x fles Chardonnay in 
luxe box 
Prijs excl. btw € 64,00 (€ 72,00 incl btw)
Bestelnummer: ESW1000

Excellent Salmon 250 gram, 1 x fles Chardonnay en 
pot graved lachs saus
Prijs excl. btw € 26,95 (€ 30,30 incl btw)
Bestelnummer: ESWG250

Excellent Salmon 500 gram, 2 x fles Chardonnay en 
pot graved lachs saus
Prijs excl. btw € 49,95 (€ 56,18 incl btw)
Bestelnummer: ESWG500

Excellent Salmon 1000 gram, 2 x fles Chardonnay en 
pot graved lachs saus
Prijs excl. btw € 66,50 (€ 74,80 incl btw)
Bestelnummer: ESWG1000





Caviar per Tutti en de Kaviarist geschenken

Kaviaar proef en keur je het liefst puur om de goede kwaliteit te 
ontdekken. Vervolgens kan een slok champagne de 
smaaksensatie vervolmaken. Daarnaast kunt u kaviaar heerlijk 
serveren met blini’s, een gekookt eitje of met gerookte zalm. Voor 
de geschenken hebben wij alleen de beste Asetra kaviaar 
geselecteerd. Een bijzonder geschenk voor uw klant of relatie.

2 x 10 gram Caviar per Tutti, picollo champagne 
Gosset, 2 stuks parelmoerlepel 7 cm 
Prijs excl. btw € 49.95 (€ 56.18 incl btw)
Bestelnummer: CPT10

2 x 30 gram Caviar per Tutti, picollo champagne 
Gosset, 2 stuks parelmoerlepel 7 cm
Prijs excl. btw € 99,50 (€ 111,93 incl btw)
Bestelnummer: CPT30

2 x 30 gram Asetra Amour de Kaviarist, 75 cl 
Champagne Gosset, 2 stuks parelmoerlepel 7 cm
Prijs excl. btw € 125,00 (€ 140,62 incl btw)
Bestelnummer: DK30

2 x 50 gram Asetra Amour de Kaviarist, 75 cl 
Champagne Gosset, 2 stuks parelmoerlepel 7 cm
Prijs excl. btw € 175,00 (€ 196,87 incl btw)
Bestelnummer: DK50





Truffelgeschenken van Urbani

Het succesvolle bedrijf van de familie Urbani is al meer dan 
honderd jaar een begrip in de Italiaanse truffelcultuur. Gedreven 
door de liefde voor truffel, was de onderneming een ware pionier. 
Zij was de eerste die truffeldelicatessen produceerde en wist 
deze ‘aardvrucht’ bekendheid te geven door commerciële 
activiteiten. Tot op de dag van vandaag is Urbani een naam die 
respect afdwingt in de culinaire truffelwereld. Wij selecteerden 
voor u een aantal verrassende geschenken.

Luxe doos met tagliatelle met truffel en 80 gram 
truffelsalsa
Prijs excl. btw € 17,50 (€ 18,55 incl btw)
Bestelnummer: URB1

Luxe doos met fles Rosso Centanni, truffelchocolade 
zwart, 80 gram truffelsalsa en tagliatelle met truffel
Prijs excl. btw € 35,00 (€ 39,37 incl btw)
Bestelnummer: URB2

Luxe doos met fles Rosso Centanni, tagliatelle met 
truffel, truffelhoning 60 gram, truffelmayonaise, 
truffelsaus en een zakje Fungi
Prijs excl. btw € 47,50 (€ 53,43 incl btw)
Bestelnummer: URB3

Truffelchocolade zwart in luxe verpakking
Prijs excl. btw € 7,50 (€ 7,95 incl btw)
Bestelnummer: URB4



Geschenken op maat

Deze brochure geeft u een aantal suggesties, uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Wij 
hebben diverse delicatessen in ons assortiment. 
Wat dacht u van Wagyu salami, truffelkaas, wasabimayonaise, truffelmayonaise, champagne en mooie 
wijnen. 
Heeft u vragen over onze geschenken, wilt u een afspraak maken of wilt u bestellen. U kunt ons op de 
volgende wijze bereiken. Per mail info@dekaviarist.nl of per telefoon 070-2060015. 

Wilt u een pakket samenstellen dan kan dit in onze showroom in Scheveningen of in onze winkel Truffel & 
Kaviaar in Laren. Vriendelijk verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken zodat wij u optimaal kunnen 
adviseren.

Besteldata

Om er zeker van te zijn dat producten op 

voorraad zijn, adviseren wij uw bestelling 

voor 30 november te plaatsen.

Prijzen

De genoemde prijzen zijn excl. btw en 

inclusief inpakkosten. 

Betalingen 

Bij schriftelijke opdracht, ontvangt u een 

50% factuur met een betalingstermijn van 

14 dagen. Bestelde pakketten kunnen 

alleen worden uitgeleverd als deze 50% 

factuur is voldaan.

Bezorgkosten

Indien pakketten individueel naar de klant 

toegestuurd worden, zijn de bezorgkosten 

€ 10,00 per pakket. Indien de gehele 

bestelling op 1 adres aangeleverd moet 

worden, berekenen wij € 49,- per pallet.

Algemene voorwaarden

Op alle offertes die wij uitbrengen en de 

overeenkomsten die daaruit voortvloeien 

zijn de Algemene Voorwaarden van 

Toepassing zoals deze bij de Kamer van 

Koophandel te Den Haag zijn 

gedeponeerd. Op verzoek worden deze 

kosteloos toegezonden.

Caviar per Tutti BV 

De Kaviarist
Neptunisstraat 6

2586 GS  Scheveningen

tel 070 -2060015

Truffel & Kaviaar
Jordaan 13

1251 PB  Laren

tel 035 -5311125


