
Gavekurve til 
erhvervskunder



Om BRODERS

Alt hvad vi sælger, er produkter vi ikke kan leve uden selv. Det kan være produkter, der er
klassikere i deres hjemlande, som vi har fundet på en af vores ferier eller det kan være nye

innovative og spændende produkter vi ikke har set før. Derfor har du også mulighed for
hos BRODERS at finde varer der kun forhandles hos BRODERS. Hos BRODERS finder du

inspiration og gode idéer til at prøve nyt og vi håber, at du hos os finder lige de
smagsoplevelser du søger. Udover at være passioneret omkring smag, lægger vi også vægt

på god service. Hos os går gode produkter hånd i hånd med god service.



Om vores gavekurve

Det kan være svært at vælge den helt rigtige gave til medarbejderne. Hvis
du vil være sikker på at din firmagave falder i god smag, så vælg en gavekurv

fra Broders. Vi har mange års erfaring med at sammensætte gavekurve til
enhver smag og vi kan tage højde for alle alegener. Såfremt du har en farve
i dit logo kan vi også forsøge at sammesætte en kurv i firmaets logofarver.

Har du brug for rådgivning om valg af firmagave, er du velkommen til at
ringe til os. Lige som vi altid er behjælpelige med et uforpligtende tilbud.

Hos Broders får du rigtig meget for pengene uden at gå på kompromis med
kvalitet og smag. Det kan vi kun gøre fordi vi har egen import. Vi kan

desuden skaffe alt inden for vin og spiritus, hvilket betyder at vi kan levere
alle former for vingaver. Det vi ikke har skaffer vi.



Pris eksempel 1: Snackposer

Forskellige snacks, 95 kr. inkl. indpakning.
- Snyder's Honey, Mustard, Onion, 56g

- Kegoh's, Salt & Vinegar, 50g 
- NoCrap popcorn, 65g

- Oliven, 30g
- Well & Truly, 30g



Pris eksempel 2: Julekasser

Vin, snacks og sødt. 315 kr.
inkl. indpakning. 

- Rødvin
- Capital Crisp
- Savoursmith

- Paterson Short Bread Fingers
- RJ's Rasberry Log

- Belvas thins
- Farrah's Caramel Fudge

- NoCrap Triple Salt
- Italiensk nougat



Pris eksempel 3: Julekalender

24 forskellige snacks til en
samlet værdi af 500 kr. inkl.

indpakning.

Du kan selvfølgelig også selv
udvælge 24 forskellig ting fra

vores sortiment. 



Pris eksempel 4: Lille julekurv

Lille julekurve med grønt team. 
Pris 315 kr. inkl. indpakning. 

- Well & Truly, Sour Cream & Onion
- Savoursmiths, Sommerset cheese

& Skalotteløg
- RJs Lakrids/Chokolade twist

- Snyders, Jalapenos
- Rochester Ginger
- Olives et al Pesto

- NoCrap Popcorn, Mørk Chokolade
- Joe's tea co. Peppermint te

- Olovs, oliven
- Italienske chokolade trøfler



Pris eksempel 5: Mellem julekurv
Mellem stor julekurv i rødt tema. 

510 kr. inkl. indpakning.
- Keogh's 

- Pretzel crisps
- Snaffling Pig co. 

- Belvas, thins
- NoCrap Popcorn Ginger Bread

- Rochester Ginger, 
- Farrah's karameller

- Hasselnøddecreme med kakao
- Chewsy med kanel

- Comtesse du Barry sennep med chili
peber

- Noble chokolade crisps
- Karamelliserede mandler

- Italienske chokolade trøfler



Sammensæt din egen gavekurv

Du kan også helt frit vælge produkter fra vores sortiment. Du
kan se udvalgte produkter på de næste sider eller tage et kig på

broders.dk

Hvis du giver os et budget, kan vi også sammensætte et forslag
til dig.



Chokolade - Belvas

Dejlig chokolade fra Belgien,
mørk som lys. Belvas er den

gode historie hvor alting går op i
en højere enhed - chokoladen er
økologisk, Fairtrade, glutenfri og
så smager det hele himmelsk.

Belvas laver også flere veganske
og sukkerfri varianter. 

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/199-belvas-/


Chokolade i absolut særklasse fra
et af Belgiens førende chokolade

huse. De er særlig kendt for
deres udsøgte praliner, som

fuldendes af den tynde, sprøde
og elegante chokoladekop, hver
enkelt dekoreret med forskellig

dejlig topping. 

Chokolade æsker - Noble Chocolates

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/100-noble-chocolates/


Chokolade trøfler - Antica Torroneria
Piemontese

Italienske chokolade trøfler fra
Antica Torroneria Piemontese, en
familienejet virksomhed, nu drevet

af femte generation, som fortsætter
med det gamle håndværk, de
originale opskrifter og samme

fremstillingsmetode, men samtidig
er nyskabende og innovative. Gode
til at skabe mere liv i alle gavekurve.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/202-antica-torroneria-piemontese/


Lakrids - RJ's Licorice

Se mere online HER!

Skøn, blød lakrids fra New
Zealand. Specielt kendt for deres
Jumbo lakrids konfekt og choco
twists, som har gemt den lækre
chokolade midt i lakridsen. Det

giver et dejligt knæk og gør noget
helt specielt for smagen.

http://www.broders.dk/shop/32-rjacutes-licorice/


Farrah's blev etableret i 1840 af John
Farrah og har siden da været synonym
med traditionelle engelsk konfekture

produkter som toffee, fudge, vingummi,
mintpastiller.

De forskellige varianter kommer i tindåser
eller fine æsker. 

Engelsk slik - Farrah's of Harrogate

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/101-farrahs-of-harrogate/


Marengs - Flower & White

Flower & White laver
himmelske, sprøde og søde

marengs i forskellige
uimodståelig smagsvarianter.
De er fremstillet med æg fra
fritgående høns og naturlige

smagsstoffer.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/160-flower-amp-white/


Småkager - Paterson's

De traditionelle skotske småkager er
en moderne klassiker. De lækre

gyldne shortbread fingers er af høj
kvalitet og produceret af rene,

bæredygtige ingredienser og så
indeholder de mindre end 3%
mættetfedt, som er helt unikt.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/79-patersonacutes/


Snacks - SNYDER'S of Hanover

Pretzel stykker fra USAs førrende
pretzel producent. Pretzels blev bragt
til USA af tyske emigranter i starten af

1900 tallet. De er perfekte til vin, drinks
og champagne, og så er de lette at

stikke ned i en gavekurv.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/34-snyders-of-hanover/


Exceptionelle chips - Savoursmiths
Unikke og super velsmagende

smagskombinationer. Fremstillet
af råvarer, dyrket på famillens

gård i Cambridgeshire.
Kartoflerne er høstet og kogt i

små potioner. De er alle krydret
med naturlige indgredienser og

aromaer. De er tilmed fri for
gluten og MSG og man har

bevaret skrælden på for at øge
næringsindholdet.

7 varianter i smukke, skinnende,
farverige poser, som gør enhver

gavekurv mere eksklusiv. 

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/223-savoursmiths/


Corners tilbyder sundere snacks med
stor smag og knasende sprødhed. Prøv

Corners lavet af majs, dyrket af 59 familie
landbrug i Nebraska USA. Eller Veggie

Crisps lavet af bønner, flækærter og majs
eller ærter, kikærter og rødbede. Den
sidste nye Protein Chips med 26-28g

protein pr. 100g. 
Alle varianter er glutenfrie, bagte, ikke
friturestegt og propfulde af proteiner,
fibre og smag. Flere udgaver er også

veganske. 

Sundere chips - CORNERS

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/107-corners/


Popcorn - NoCrap Gourmet

NoCrap Gourmet popcorn er håndlavede i Danmark og alle
NoCrap produkter er uden konserverings-midler, kunstige

farver, kunstige smagsforstærkere og er naturligvis glutenfri.
De er fnuglette med et tyndt lag af den sprødeste karamel

og vidunderlig smag af de bedste ingredienser. Årets
julevariant er med smag af honningkage.

NB! BRODERS er medejer af NoCrap Gourmet og større ordre vil muligvis blive håndteret
direkte via NoCrap. 

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/216-nocrap-gourmet/


Præmierede ingefær drikke -
Rochester Premium drinks

Engelske Rochester Premium Drinks er
en familieejet virksomhed, der har

specialiseret sig i unikke soft drinks som
de laver på baggrund af gamle

opskrifter, der er gået i arv gennem flere
generationer af familien Edwards fra

Rochester nær Kent. Findes i fire
varianter, hvor af den mest kendte

ingefær drik er den grønne Rochester
Ginger.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/39-rochester-premium-drinks/


Comtesse du Barry tilbyder klassiske
franske gourmetprodukter i meget

høj kvalitet med fokus på de absolut
bedste råvarer. For eksempel er alle
gås og ænder opdrættet i Frankrig.
Eksklusivt til gavefirmaer tilbyder vi
forskellige pakker fra Comtesse du
Barry. Fx en Trøfel gaveæske eller
forskellige pakke af terrines, som
ikke findes i dagligvarehandlen.

Fransk Gourmet - Comtess du Barry

Se mere online HER!

https://www.broders.dk/shop/201-comtesse-du-barry/


Spansk oliven olie - Segura & Mancha

Super lækker olie fra Spanien. Smag
første pres og oplev en eksplosion af
smag, eller nyd smagen af solmodne

spanske citrufrugter som presses
sammen med de frisk plukkede oliven.
Findes i flere varianter med og uden
smag, nogle varianter er økologiske. 

 

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/146-segura-amp-mancha/


Krydderier - The Silk Route Spice
Company

 The Silk Route Spice Company finder
forsat de bedste krydderier langs

Silkeruten, og bringer smagsoplevelser fra
hele verden til dit køkken. Krydderi kværne

eller shaker i et stort udvalg af
smagsvarianter.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/197-the-silk-route-spice-company/


Tebrev - JOE TEA CO.

Økologiske og smagfulde teblandinger.
Teen kommer fra teplantager i Sri
Lanka's bjerge og er 100% Ceylon

teblade, som giver den mest
fremragende, rene og friske smag.

Joe's tea co. har gennem årene vundet
25 Great Taste awards.

Se mere online HER!

http://www.broders.dk/shop/194-joes-tea-co-/


Mette T. Heerulff Christiansen
+45 25 55 62 79

mette@broders.dk

Kontaktinfo


