


WELKOM
bij Enjoy Granola

Genieten tijdens de paasdagen. Dat laten wij u graag zien in deze inspiratie 
paasbrochure vol lekkers. U kunt de pakketten verder samenstellen naar 
wens mocht hier behoefde aan zijn. Wij geven u in deze brochure graag wat 
inspiratie om van te smullen.

Deze paasdagen maken wij er een weer feestje van. De lekkerste producten 
komen warm onze ovens uit en worden met veel aandacht en liefde 
ingepakt tot waar cadeau, want aandacht maakt alles nog net iets lekkerder. 
Bent u opzoek naar iets specialers? Laat het pakket dan personaliseren met 
bijvoorbeeld uw bedrijfslogo of persoonlijke boodschap. 

Om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen én om 
u te blijven verrassen met onze versgebakken producten bent u welkom om 
onze socials in de gaten te houden. Hierop zetten wij dagenlijk de laatste 
ontwikkelingen, leuke Enjoy items en nieuwe producten. 

Laten we er samen weer een sfeervolle Pasen van maken.

Smaakvolle groet,
Tim & Melanie



PAAS PAKKETTEN
Luxe etagères & ontbijtplanken

Met deze Etagères & luxe ontbijtplanken zet je alles in een keer op tafel voor een bijzonder 
feestelijk begin van de dag. Onze handgemaakte paasbroden – gevuld met de beste spijs – 
mogen natuurlijk niet ontbreken. Net als de luxe granola paaskoeken, Caramelly’s, enjoy 
dragee eitjes en vers gebakken granola.

ETAGÈRE MIDDEL
Paasspecial in zak á 50 gram | Granola paasstol met luxe 
amandelspijs | Caramelly’s 2 stuks | Granola paas koekjes | 
Enjoy dragee eitjes | Recepten flyer

ETAGÈRE GROOT 
Fles paasspecial á 300 gram | Granola paasstol met luxe 
amandelspijs | Caramelly’s 4 stuks | Granola paas koekjes | 
Enjoy dragee eitjes | Recepten flyer

v.a. €41,80 v.a. €32,95



PAAS PAKKETTEN
Luxe etagères & ontbijtplanken

Met deze Etagères & luxe ontbijtplanken zet je alles in een keer op tafel voor een bijzonder 
feestelijk begin van de dag. Onze handgemaakte paasbroden – gevuld met de beste spijs – 
mogen natuurlijk niet ontbreken. Net als de luxe granola paaskoeken, Caramelly’s, enjoy 
dragee eitjes en vers gebakken granola.

ONTBIJTPLANK MIDDEL
Paasspecial in zak á 50 gram | Granola 
paasstol met luxe amandelspijs | Cara-
melly’s 2 stuks | Granola paas koekjes | 
Enjoy dragee eitjes | Recepten flyer

ONTBIJTPLANK GROOT 
Fles paasspecial á 300 gram | Granola 
paasstol met luxe amandelspijs | Cara-
melly’s 4 stuks | Granola paas koekjes | 
Enjoy dragee eitjes | Recepten flyer

v.a. €41,80

v.a. €32,95



PAAS PAKKETTEN
Paastasjes

Een mooie cadeautas helemaal naar wens ingevuld. Maak het af met een leuke flyer 
gepersonaliseerd naar uw bedrijf die wij voor u kosteloos ontwerpen. Hieronder ziet u twee 
voorbeeld tasjes. Tasjes zijn ook in andere prijsklasses verkrijgbaar.

PAASTASJE VOL LEKKERS
Granola paas special zakje klein | 
Granola paas koekjes | Enjoy dragee 
eitjes | Volkoren granola crackers 
| 2 Caramelly’s | Recepten flyer | 
*Gepersonaliseerd flyer aan het tasje

€12,56 ex btw.

€13,08 ex btw.

PAASTASJE GENIETEN
Granola paas special zak groot | 
Granola paas koekjes | Enjoy dragee 
eitjes | 2 Caramelly’s | Recepten flyer | 
*Gepersonaliseerd flyer aan het tasje



PAAS PAKKETTEN
Paasdoosjes

Een doosje voor de pasen? Wij zeggen doen. De doosjes zijn makkelijk mee te nemen en 
geheel te personaliseren naar uw bedrijf. Hieronder ziet u een twee voorbeeld doosjes. Doosjes 
zijn ook in andere prijsklasses verkrijgbaar.

PAASDOOSJE VOL LEKKERS
Granola paas special zakje klein | 
Granola paas koekjes | Enjoy dragee 
eitjes | Volkoren granola crackers 
| 2 Caramelly’s | Recepten flyer | 
*Gepersonaliseerd berichtje in het doosje 
| *Gepersonaliseerd sluitsticker

€12,56 ex btw.

€13,08 ex btw.

PAASDOOSJE GENIETEN
Granola paas special zak groot | 
Granola paas koekjes | Enjoy dragee 
eitjes | 2 Caramelly’s | Recepten flyer | 
*Gepersonaliseerd berichtje in het doosje 
| *Gepersonaliseerd sluitsticker



ZELF SAMENSTELLEN?
bij Enjoy Granola

. 
Zelf samenstellen? Uiteraard is dit ook mogelijk! Met ons uitgebreide 
assortiment aan granola, koeken, gedroogde vruchten, noten, zaden en 
accessoires stellen wij altijd een mooi en bijpassend pakket voor u samen. 
Vraag gerust naar de mogelijkheden, dan maken wij met liefde een pakket 
voor u die past bij het bedrijf. 

Vind u het fijn dat wij even langskomen met wat voorbeelden, geen 
probleem. We plannen een geschikt moment in en stellen een Paasbest 
geschenkt samen.

Neem gemakkelijk contact op via de mail of bel gerust eventjes.
 
 info@enjoygranola.nl
 0614052714

PAASPOTJE VOL LEKKERS
Granola paas special klein | Granola 
paas koekjes | Enjoy dragee eitjes |  
Volkoren granola crackers | Recepten 
flyer | *Gepersonaliseerd flyer

€12,46 ex btw.

Enjoy dragee eitjes in zak 
V.a. €2,17 ex btw.

Ontbijtpotje Paas Special
€10,38 ex btw.

Flessen Paas Special
V.a. €8,36 ex btw.

Enjoy dragee eitjes in cadeau verpakkingen. 
Verkrijgbaar in verschillende maten
V.a. €2,54 ex btw.

Granola Paas koekjes
V.a. €2,37 ex btw.



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn Excl. btw.  Pakketten worden samengesteld in overleg 
met Enjoy Granola, u neemt hiervoor gemakkelijk contact op via de mail info@enjoygranola.nl. Leveringsvoorwaarden zijn 

van toepassing. Pakketten worden in overleg geleverd op de gewenste datum.

https://www.instagram.com/enjoygranola/?hl=nl
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