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Cadeautip van
De Mol!

OP ZOEK NAAR EEN LEUK CADEAU?
Ook voor deze feestdagen kunt u bij De Mol weer leuke attenties
bestellen. Er is voor elk wat wils. Of het nou is om uw medewerkers
een extraatje te geven. Een dierbare te bedanken of gewoon een leuk
cadeau voor feestdagen.
Bij De Mol bent u aan het juiste adres.

CADEAUPAKKETTEN
BAKKERSPAKKET
20.- per stuk

In samenwerking met onze bakker
“De Echte Bakker Borger” hebben wij voor
u dit smakelijke pakket voor de feestdagen!
In dit pakket hebben wij voor u:
• Kleine kerststol
• Ambachtelijke gilde bol
• Fles rode wijn
• Bakje nootjes

FEESTPAKKET
20.- per stuk

Wat hoort er nou bij de feestdagen?
Natuurlijk gezelligheid, samen proosten en
lekker eten! Daarom voor u dit feestelijke
borrelpakket:
• Fles rode wijn
• Twee flesjes Brand winterbock
• Groentechips
• Bakje nootjes
• Chocoladereep

BEZORGEN
5.- per pakket

Wilt u geen zorgen hebben over het
bezorgen van uw bestelde pakketten?
Ook dit doen wij graag voor u!
Binnen een straal van 10 km rondom
De Mol doen wij dit gratis. Buiten deze
10 km vragen wij 5 euro per pakket.

DINERBON
DINERBON
De Mol heeft haar eigen dinerbon! Welke voor elk gewenst bedrag is te krijgen,
vanaf 10 euro. Ook nog eens feestelijk voor u ingepakt!

Onze dinerbon is ook te combineren met onze cadeaupakketten. Verkrijgbaar
vanaf 15 euro. Voor de invulling van deze pakketten denken wij graag met u
mee! Neem contact op om deze mogelijkheden te bespreken.

CONTACT

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van De Mol? Of zijn er nog
vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij maken uw feestdagen
graag tot een succes!
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