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Kerstgeschenken 2018

Geschenkpakketten

Hoeve Ravenstein ligt verscholen in het groen 
van Landgoed Groeneveld in Baarn. 

Naast de biologische supermarkt vindt u op
Hoeve Ravenstein het Boerderijcafé en het pure boerenleven!

Maar óók vergaderruimtes en vele mogelijkheden
voor uw zakelijke bijeenkomst of evenement.



Hoeve Ravenstein

WELKOM BIJ
HOEVE RAVENSTEIN
Dank u wel voor uw belangstelling voor onze geschenk-
pakketten met duurzame food en non-food producten. 
 
In dit boekje maakt u kennis met onze geschenkpakketten-
service en aanvullende diensten. Een (kerst)evenement op
Hoeve Ravenstein, uw eigen kerstmarkt in de Boerderijwinkel 
of een evenement bij u op locatie, het is allemaal mogelijk. 
Daarnaast leest u wat Hoeve Ravenstein gedurende het jaar 
nog meer te bieden heeft. 

Één ding is zeker; wij staan voor duurzaam, persoonlijk en bijzonder.

Heeft u vragen of ideeën? Neem gerust contact met ons op. 
Telefonisch, per e-mail of kom eens langs in de Boerderijwinkel.

Wij hopen u van dienst te mogen zijn zodat u uw relaties en
medewerkers kunt verrassen met een bijzonder en duurzaam
geschenk!

Graag tot snel op Hoeve Ravenstein!

Met vriendelijke groeten,

Familie Tupker
Jan & Gerda,
Jeroen, Saskia en Esther 
en team Hoeve Ravenstein



Geschenkpakketten

    Een kleine greep uit onze mogelijkheden

Onze geschenken worden met de hand verpakt in een
duurzame cadeauverpakking zoals een geschenkdoos,
houten krat of op een houten borrelplank. Onze pakketten 
bevatten biologische en streekproducten, aangevuld met 
duurzame non-food geschenken.

 Wilt u een persoonlijk geschenk vanuit uw organisatie
 toevoegen? Wij pakken dit graag voor u in.

 Vindt u in deze brochure niet exact wat u zoekt?
 Wij denken graag mee voor een pakket op maat!

 Wij houden graag rekening met allergieën of 
 dieetwensen.

ONZE GESCHENK 
PAKKETTEN

100% natuurlijke Weleda productenons populairste pakket, vol
lekkers uit de streek!

Uit-de-streekpakket
vanaf € 35,- per pakket

Verzorgingspakket
vanaf € 15,- per pakket

Hollands Ontbijtpakket
vanaf € 35,- per pakket

Italiaanse Droommaaltijd
vanaf € 40,- per pakket

Tip: vul uw pakket aan met een origineel geschenk, zoals:
een boompje, een bordspel of serveerplank. Prijs op aanvraag.

Wij stellen al vanaf € 10,- een pakket voor u samen. 
Hieronder vindt u onze meest populaire pakketten:



Hoeve Ravenstein

Wij pakken al onze geschenken met zorg
en aandacht in. Elk pakket gaat als een
cadeautje de deur uit, zodat u uw relaties
een mooi geschenk kunt aanbieden.



Geschenkpakketten

EVENEMENTEN BIJ
HOEVE RAVENSTEIN
    De ultieme kerstbeleving!

Verras uw medewerkers door hen zelf een geschenk-
pakket te laten samenstellen in onze Boerderijwinkel 
of bij u op locatie.

Het erf van Hoeve Ravenstein is in december volledig 
ondergedompeld in kerstsferen. Wij ontvangen u en uw 
medewerkers met warme chocolademelk en/of glühwein 
en een biologische lekkernij of stamppottenbuffet. 
Hierna kunnen alle medewerkers naar hartenlust proeven 
en winkelen in onze Boerderijwinkel. 

Het uitdelen van de geschenkpakketten is op diverse
manieren mogelijk. U kiest altijd voor de manier die bij 
u past. Wij kunnen ook bij u op locatie langskomen met 
onze Kerstmarkt!
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Op de boerderij zijn vele mogelijkheden
voor een gezellige zakelijke bijeenkomst.
Zoals een bijzonder diner in de stal, of
een kerstevenement in de Hooitas.



Hoeve Ravenstein
Ravensteinselaan 3        facebook.com/HoeveRavenstein
3744 ML Baarn        @Hoeve_Ravenstein
+31 (0)35 - 666 83 84        linkedin.com/company/hoeve-ravenstein
info@hoeveravenstein.nl        gratis parkeren op het erf
www.hoeveravenstein.nl

Openingstijden
Di t/m Za        08.30 - 17.00 uur 
Vrijdag            08.30 - 18.00 uur
Zondag           regelmatig open*
Maandag        gesloten

*Zie agenda op de website voor open zondagen.
Voor bijeenkomsten en partijen zijn afwijkende openingstijden uiteraard mogelijk.
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