EN ALS JE EEN GIFT HEBT GEDAAN
GESCHENK DAT PRAKTISCH, LEKKER
EN ECO IS VERANTWOORDELIJK?

Nu Kerstmis nadert, biedt Bam! geschenkdozen aan met zijn zoete en hartige benodigdheden. Een leuk en
origineel idee om je broer of zus te plezieren die het te druk heeft om elke dag te koken, of je neefje of nichtje
die aan hun volwassen leven beginnen, of of aan die vriend die zo slecht kookt dat je al zijn of haar kookgerei
zou willen verstoppen...

Hartige Essentials
Profiteer van dit pakket om het hartige assortiment van Bam te
ontdekken! Onze heerlijk geproportioneerde zakjes stellen u in
staat om te koken 5 gezonde en lekkere maaltijden in minder dan
15 minuten. Ideaal voor mensen die willen koken zonder zich
zorgen te hoeven maken over hoofd.
Deze kit bestaat uit:
1 zak Greek MIX
1 zak Indian MIX
1 zak Thai MIX
1 zak Falafel MIX
1 zak Burger MIX met granen

Beschikbaar - 20,00€

Zoete Essentials
Profiteer van dit pakket om het zoete gamma van Bam te
ontdekken! Met onze heerlijk geproportioneerde zakjes kunt u
gezond en gezond en lekker gebak terwijl je een gezellig moment in
de keuken deelt met terwijl je een gezellig moment in de keuken
deelt met je vrienden en familie.
Deze kit bestaat uit:
1 zak Brownies MIX
1 zak Choc'Cookies MIX
1 zak Fondant MIX
1 zak Carrot Cake MIX
1 zak Muffin MIX

Beschikbaar - 23,00€
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Vind onze Essentials exclusief online op onze website
Mogelijkheid om verpakkingen op maat te maken voor bedrijven die hun werknemers een origineel geschenk
willen geven werknemers
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