
De Leidse kerstborrelbox

Lab071 Bar & Kitchen, Leiden 
• Huisgemaakte kimchi. Een Koreaanse gefermenteerde smaak explosie. En nog gezond ook!
• Een Gin-tonic pakket met een scheikundige verrassing.
• Vegan Foie gras. Kan dat? Ja dat kan! Echt het proberen waard.

De la Soul Food Drinks Music, Leiden
• Een popcorn pakket met unieke soulkruidenmix (DIY)
• Home made beef jerky (veel smaak, geen conserveringsmiddelen)

Restaurant Scarlatti, Leiden
• Dé beste truffelsaus van Leiden (die van de carpacciobol)
• Echte glühwein met sinaasappel, steranijs en honing

Boutique Hotel D’Oude Morsch, Leiden
• Een voucher voor huisgemaakt gebak voor iedereen die de Singelparkwandeling loopt en een kop 

koffie bestelt. 

Soetenso Patisserie
• Leidsche sleutel bonbons. Van pure chocolade en huisgemaakte hazelnoot gianduja. 

Kaasmakerij Captein Zoeterwoude
• Boeren Goudse oplegkaas.  

‘De trots van Nederland’ volgens Joris Bijdendijk, chefkok van RIJKS. 

Slagerij Van der Zon Leiden 
• Leidse ‘Guanciale’ ofwel; gerookt en gepekeld wangspek.  

Dé basis voor een klassieke pasta carbonara (met een goed recept). 

Hof van Sijthoff, Leiden
• Biologische Theemelange met gedroogde vruchten.

Zuivelhoeve, Leiden
• Krokante toastjes. Past uitstekend bij de inhoud van deze box. 

De producten voor deze box zijn zoveel mogelijk samengesteld in samenwerking  
met onze leveranciers. Dus u steunt hiermee ook:
• Biologische boerderij Boterhuispolder in Warmond
• Van der Mey Quality Food and Vegetables 

Kerstpakket compleet €35

De Leidse regio vertegenwoordigd in een culinair en orgineel kerstpakket. 

Onderstaande pakketten zijn samengesteld met culinaire producten van de regionale horeca 
en detailhandel. Alles uit de box heeft te maken met eten en drinken en vertelt ook een 
verhaal over de leveranciers. Lekkernijen die direct op tafel kunnen en welke volgens een leuk 
recept klaargemaakt kunnen worden. Door aankoop van dit kerstpakket steunt u de lokale 
horeca. Voor bestellingen of meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Marijn Overman - 0615132097 - sales@lab071.nl



Lab071 Bar & Kitchen, Leiden
• Huisgemaakte kimchi. Een Koreaanse gefermenteerde smaak explosie. En nog gezond ook!
• Een Gin-tonic pakket met een scheikundige verrassing.
• Vegan Foie gras. Kan dat? Ja dat kan! Echt het proberen waard.

De la Soul Food Drinks Music, Leiden
• Een popcorn pakket met unieke soulkruidenmix (DIY).
• Home made beef jerky (veel smaak, geen conserveringsmiddelen).
• Super krachtige garnalenbouillon (fond) met een recept voor originele Louisiana gumbo.

Restaurant Scarlatti, Leiden
• Dé beste truffelsaus van Leiden (die van de carpacciobol).
• Echte glühwein met sinaasappel, steranijs en honing.
• Hippe chocolade lolly’s om de beste chocolade melk mee te maken.

Boutique Hotel D’Oude Morsch, Leiden
• Een voucher voor huisgemaakt gebak voor iedereen die de Singelparkwandeling loopt en een kop koffie 

bestelt.

Soetenso Patisserie
• Leidsche sleutel bonbons. Van pure chocolade en huisgemaakte hazelnoot gianduja. 

Kaasmakerij Captein Zoeterwoude
• Boeren Goudse oplegkaas.  

‘De trots van Nederland’ volgens Joris Bijdendijk, chefkok van RIJKS.

Slagerij Van der Zon Leiden
• Leidse ‘Guanciale’ ofwel; gerookt en gepekeld wangspek.  

Dé basis voor een klassieke pasta carbonara (met een goed recept).

Hof van Sijthoff, Leiden
• Biologische Theemelange met gedroogde vruchten.

Zuivelhoeve, Leiden
• Krokante toastjes. Past uitstekend bij de inhoud van deze box. 

Wines and More, Leiden
• Sendas del Rey, Temperanillo 2018, Spanje. Perfect bij een Boeren oplegkaas bijvoorbeeld. 

Leidsch Bier, Leidsche Bierbrouwerij
• Leidsch Moons. Kruidig, blond haverbier (5%), naar 15e eeuws Leids recept.  

Uit de serie: Helden van het Leids ontzet.

Dutch Coffee
• El Salvador, Cold Drip Coffee.  

In 18 uur druppelt ijskoud water door de vers gemalen en gebrande koffiebonen.
 
De producten voor deze box zijn zoveel mogelijk samengesteld in samenwerking met onze  
leveranciers. Dus u steunt hiermee ook:
• Biologische boerderij Boterhuispolder in Warmond
• Van der Mey Quality Food and Vegetables 

Kerstpakket exclusief €50


