


TOP 
TASTE

The best ingredients and the best taste come from the 
best ideas and the best kitchen tools. Make food taste 
even greater. Make sure you cook like a Michelin-
starred chef in your own kitchen. Put the pleasure of 
food at the center of your guests experience. Show off 
your cooking skills in everything you touch. Use tools 
that work for you. And present mouthwatering dishes 
in tasty looking cups and bowls. Make it look as great 
as it tastes. After all, we eat with our eyes. Artistically 
arranged meals are believed to be more tasty by most. 
And if it tastes good, they’ll eat it. 



PLEASURE 

IN COOKING
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LET’S
COOK

TopTaste • Pleasure in Cooking

Eén ding in het leven is zeker: mensen 

moeten eten. In bijna alle gevallen moet het 

eten worden bereid. Gesneden. Gekookt. 

Gebraden. Koken is een serieuze bezigheid 

geworden. Cooking is hot. Genieten mag 

weer. Van mooie ingrediënten en uitdagende 

recepten. En van het allerbeste keukengerei. 

De hobbykok anno nu wil gewoon een goed 

stuk gereedschap in zijn handen. In zijn 

domein. In zijn keuken. 
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 50 100 300 600

 5,04 4,90 4,36 3,69 Inclusief 1 kleur druk

 0,49 0,43 0,33 0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Kurkentrekker in uniek en stijlvol TopTaste 
design. Geen standaard kurkentrekkers meer 
die diep achterin de la belanden. Dit artikel 
maakt van de kurkentrekker een echte 
keukenaccessoire. De uitneembare spiraal 
bevat een mooi en egaal bedrukkingsoppervlak. 
Afmeting: Ø45x180x70mm. 

91259  KURKENTREKKER  
DIAMANT

 10 25 50 100

 48,13 47,11 46,13 44,28 Prijzen zonder druk

Acacia broodplank met drie schaaltjes van keramiek, 
een botermes en een broodmes. Verpakt in 
schitterende geschenkverpakking. 
Afmeting: 432x292x47mm. 

94501  STOKBROOD- EN HAPJES SET

 25 50 100 300

 9,47 9,27 8,89 8,16 Prijzen zonder druk

Ruime shopper van vilt. De grote metalen ogen en 
lange kunstlederen schouderbanden geven deze tas 
een vlotte uitstraling. Deze tas is standaard voorzien 
van een modieuze print. Afmeting: 420x150x350mm. 

95137  VILTEN SHOPPER

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 50 100 300 600

 4,32 4,14 3,80 3,43 Prijzen zonder druk

Stevige boodschappentas gemaakt van een mooie mix 
tussen jute en canvas. Met katoenen handvatten. 
Afmeting: 450x175x315mm. 

95131  BOODSCHAPPENTAS JUCA

 10 25 50 100

 21,53 21,06 20,63 19,80 Prijzen zonder druk

Luxueuze wijnset in prachtige verpakking. Driedelige set 
bestaande uit een luxe pull-it kurkentrekker inclusief 
reserve spiraal en een foliesnijder. 
Afmeting: 194x200x50mm. 

94510  WIJN SET 3-DELIG

 10 25 50 100

 25,16 23,58 23,02 22,46 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Set van 2 kaasmesjes, geschikt voor verschillende 
kaassoorten, een kaas snijplankje van beukenhout en 
een kelnersmes met beukenhouten handvat. De set is 
verpakt in een ecologische verpakking in de stijl van een 
boek. Op de binnenkant van de kaft staan interessante 
feitjes over wijn in combinatie met kaassoorten. 
Afmeting: 316x227x40mm. 

91694  BOOKSTYLE KAAS/WIJN

 10 25 50 100

 13,63 13,32 13,05 12,53 Prijzen zonder druk

Set van 2 glazen met acacia houten deksel. 
Beschermt uw drankjes en u kunt er heerlijke hapjes 
bovenop leggen. Verpakt in geschenkverpakking. 
Afmeting: 234x105x160mm. 

94507  TAPAS GLAZENSET

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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COOK WITH 

LOVE
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 10 25 50 100

 21,31 20,86 20,43 19,62 Prijzen zonder druk

Mooi hipster schort in zware kwaliteit met PU vak en 
bijpassende want. Speciaal voor de grill meisters 
onder ons! Be cool at the BBQ! Verpakt in mooie 
geschenkverpakking. Afmeting: 320x250x50mm. 

94515  BBQ-SCHORT EN -WANT

 25 50 100 300

 7,04 6,89 6,62 6,07 Prijzen zonder druk

Set van 2 spiezen in geschenkverpakking. 
Houd je vlees en groenten bij elkaar tijdens 
het roosteren. Ideaal voor de bbq en 
eenvoudig schoon te maken en meerdere 
malen te gebruiken. 
Afmeting: 330x84x24mm. 

94516  SPIEZENSET

 50 100 300 600

 13,88 13,27 12,13 10,91 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Al uw barbecue gereedschap in één handige barbecue tool. 
Smeer het vet, prik uw steak, draai uw burger om en open de 
fles wijn. Dat allemaal met slechts 1 unieke tool. 
Afmeting: 225x85x18mm. 

91199  BBQ SET 3 IN 1

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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IT’S BBQ 
TIME

Kun je niet wachten om de 

barbecue weer tevoorschijn te toveren? 

Malse spiesjes of sappige burgers die 

langzaam gaar worden op het rooster. 

Lekker lang tafelen met vrienden en 

familie op een warme zomeravond is 

voor velen ultiem genieten. 

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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WINE & 

CHEESE
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 50 100 300 600

 4,66 4,54 4,04 3,40 Inclusief 1 kleur druk

 0,49 0,43 0,33 0,26 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Professioneel ogende kurkentrekker in TopTaste design 
die mag opvallen. De diamanten 3D print loopt uit in een 
prachtig en opvallend bedrukkingsoppervlak. 
Afmeting: 120x30x15mm. 

91262  KURKENTREKKER KELNER

 100 300 600 1200

 2,70 2,46 2,12 2,00 Inclusief 1 kleur druk

 0,36 0,29 0,23 0,14 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Electronische aansteker. Ideaal voor het aansteken van 
de barbecue, open haard of een kaars. Uiterst veilig door 
het lange buigbare metalen voorstuk. Kindveilig. 
Afmeting: 275x42x28mm. 

90669  BARBECUE AANSTEKER FIREFIGHT

 10 25 50 100

 12,56 11,77 11,36 10,85 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Set van 4 kaasmesjes met een beukenhouten handvat, 
geschikt voor harde en zachte kazen. De mesjes zijn 
verpakt in een ecologische verpakking in de stijl van een 
boek. Op de binnenkant van de kaft wordt interessante 
informatie vermeld over diverse kaassoorten. 
Afmeting: 255x167x28mm. 

91689  BOOKSTYLE KAAS SET

 10 25 50 100

 16,43 16,09 15,75 15,12 Prijzen zonder druk

Twee schaaltjes van keramiek met lepels en onderbord van 
acacia hout. Leuk om uw hapjes, nootjes of sausjes te serveren. 
Wordt geleverd in een mooie geschenkverpakking. 
Afmeting: 257x155x60mm. 

94506  SET VAN 2 SCHAALTJES OP  
HOUTEN ONDERBORD

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 10 25 50 100

 48,13 47,11 46,13 44,28 Prijzen zonder druk

Mooie acacia houten kookboekstandaard. Wordt 
inclusief vijf verschillende messen geleverd in een 
mooie geschenkverpakking. 
Afmeting: 420x297x48mm. 

94502  KOOKBOEKSTANDAARD 
INCLUSIEF MESSEN

 100 300 600 1200

 3,58 3,20 2,89 2,51 Inclusief 1 kleur druk

 0,43 0,33 0,26 0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Deze vrolijke bloempot bevat potgrond en 
basilicum zaden. Het potje kan makkelijk 
worden gebruikt en is hierdoor een leuk en 
opvallend relatiegeschenk. 
Afmeting: Ø77x20mm. 

92222  MOESTUIN VOUWBAAR 
BASILICUM

 50 100 300 600

 3,55 3,46 3,29 3,08 Prijzen zonder druk

Boodschappentas gemaakt van jute met katoenen handvatten. 
Een verantwoorde promotiedrager. Afmeting: 385x125x320mm. 

91322  BOODSCHAPPENTAS JUTE

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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BECOME  
A CHEF

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 10 25 50 100

 10,08 9,85 9,65 9,27 Prijzen zonder druk

Serveer een heerlijk koud glas whiskey met deze cooling 
stones. Drie steentjes per glas koelen uw drankje zonder 
het te verdunnen. De set bevat 12 steentjes en is dus 
voldoende voor 4 glazen. Wordt geleverd inclusief fluwelen 
zakje om de stenen in de vriezer te plaatsen en een handig 
knijpertje. In leuke geschenkverpakking geleverd. 
Afmeting: 156x120x24mm. 

94512  COOLING STONES

 60 90 240 480

 7,20 6,95 6,56 6,05 Prijzen zonder druk

Glazen karaf met een bal van kurk om de karaf af te 
sluiten. Mooi relatiegeschenk voor water, sap of wijn. 
Afmeting: Ø190x290mm. Inhoud: 200cl.

51401  KARAF CURVY 2000ML

 50 100 300 600

 2,43 2,34 2,15 1,94 Prijzen zonder druk

Schoudertas gemaakt van jute met canvas hengsels. 
Een verantwoord relatiegeschenk. Zeer geschikt voor 
boodschappen en het strand. 340 g/m2. 
Afmeting: 380x100x420mm. 

95108  DRAAGTAS JUTE

 10 25 50 100

 22,50 22,01 21,56 20,70 Prijzen zonder druk

Serveer uw hapjes op deze mooie acacia houten plank met 
daarin een leistenen serveerbord en een mes. Het product 
wordt in een luxe geschenkverpakking geleverd. 
Afmeting: 360x300x30mm. 

94503  LEISTEEN SERVEERPLATEAU MET 
HOUTEN PLANK EN MES
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 25 50 100 300

 8,75 8,36 8,18 8,03 Inclusief lasergravure
Aanloopkosten Lasergraveren: 54 euro per motief, order

Electronische peper en zout molen van metaal, transparant 
kunststof en een soft touch onderkant. Met het stoere 
design een leuk relatiegeschenk om te krijgen. De 
peper- en zoutmolen zit in een geschenkenverpakking 
verpakt. Ideaal voor elke keuken. Afmeting: Ø63x185mm. 

91114  PEPER- EN ZOUTMOLEN  
ELECTRONISCH

 10 25 50 100

 10,76 10,53 10,31 9,90 Prijzen zonder druk

Italiaanse set met 4 accessoires om een Italiaanse 
maaltijd te bereiden. Verpakt in een 
geschenkverpakking in de stijl van een pizzadoos. 
De set bevat een pastatang, pizza snijder, kaasrasp 
en een spaghettimeter. Afmeting: 280x315x40mm. 

91688  KEUKENSET PIZZA

 25 50 100 300

 12,56 12,17 11,88 11,34 Prijzen zonder druk

Picknickmand, snel en makkelijk opvouwbaar. Stevig 
door hoogwaardig polyester kwaliteit. Kan bedrukt 
worden middels transferdruk. 
Afmeting: 390x270x240mm. 

91474  PICKNICKMAND OPVOUWBAAR

 10 25 50 100

 22,70 22,21 21,74 20,88 Prijzen zonder druk

Prachtige kaasset met glazen schuifdeksel die ook als 
serveerplank functioneert. Inclusief twee kaasmesjes en 
een kaasprikker. Gemaakt van acacia hout. In mooie 
geschenkverpakking geleverd. Afmeting: 335x208x38mm. 

94513  CHEESE PLATE

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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SCREAM FOR 
COFFEE

Koffie drinken is een lifestyle. Het soort 

kopje, de plek waar je het drinkt en het 

tijdstip spelen een rol. In Italië wordt het 

zetten van een kopje koffie als een ware 

kunst beschouwd. Van het malen van de 

perfecte koffie tot de presentatie en het 

opdrinken van dit ‘zwarte goud’. 
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 60 90 240 480

 8,94 7,74 6,93 6,36 Inclusief 1 kleur druk (CE-GL)

 0,48 0,29 0,14 0,09 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (CE-GL): 54 euro per kleur, positie, order

Witte porseleinen kop en schotel. Ideaal voor het drinken van 
cappuccino. Bedrukking op het kopje.  Afmeting: Ø92x66mm. 
Inhoud: 20cl.

50171  KOP & SCHOTEL MAGGIORE 200ML

 60 90 240 480

 5,52 4,91 4,32 3,96 Inclusief 1 kleur druk (HG)

 0,51 0,34 0,17 0,15 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (HG): 54 euro per kleur, positie, order

Witte porseleinen mok. Conisch en strak vormgegeven 
model. Afmeting: Ø76x96mm. Inhoud: 25cl.

50191  MOK LUGANO MADE IN  
EUROPE 250ML

 60 90 240 480

 7,87 6,78 6,05 5,55 Inclusief 1 kleur druk (CE-GL)

 0,48 0,29 0,14 0,09 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten (CE-GL): 54 euro per kleur, positie, order

Witte porseleinen kop en schotel. Ideaal voor 
een kopje espresso. Bedrukking op het kopje. 
Afmeting: Ø61x53mm. Inhoud: 9cl.

50161  KOP & SCHOTEL  
GARDA 90ML

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 25 50 100 300

 10,22 10,01 9,61 8,82 Prijzen zonder druk

Ruime shopper van vilt. De grote knoop op de 
voorzijde maakt deze tas afsluitbaar. Deze tas is 
voorzien van een grote modieuze print. 
Afmeting: 400x140x400mm. 

95138  VILTEN SHOPPER MET KNOOP

 10 25 50 100

 13,77 12,92 12,46 11,99 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Sushi set met accessoires om zelf sushi te 
maken. Verpakt in een ecologische 
verpakking in de stijl van een boek. De set 
bevat 2 setjes eetstokjes, 2 keramische 
onderzetters voor de eetstokjes, 2 kleine 
schaaltjes van keramiek voor soja of wasabi, 
een sushi rolmat en een houten rijstlepeltje. 
Afmeting: 345x225x28mm. 

91691  BOOKSTYLE SUSHI

 25 50 100 300

 38,97 37,98 36,41 33,36 Inclusief 1 kleur druk

 0,95 0,76 0,67 0,56 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Blender die makkelijk mee te nemen is. Maak uw perfecte 
smoothie of juice thuis, onderweg of op kantoor. Verpakt in mooie 
koker. Afmeting: Ø90x262mm. Inhoud: 45cl.

93237  PORTABLE BLENDER 450ML

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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FOOD 
TRUCKS

Foodfestivals zijn een ware hype geworden. 

Je kijkt je ogen dan ook uit wanneer 

je op zo’n festival rondloopt. De meest 

uiteenlopende gerechten zie je bij deze 

‘rollende keukens’ voorbij komen. Van 

verse fruitsapjes, biologische snacks tot 

barbecue foodtrucks. Allemaal culinaire 

creaties in een hip jasje. 

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 10 25 50 100

 24,66 24,12 23,63 22,68 Prijzen zonder druk

Acacia houten broodplank met groeven voor het snijden 
van het perfect sneetje stokbrood. Inclusief broodmes 
en verpakt in schitterende geschenkverpakking. 
Afmeting: 393x164x45mm. 

94500  STOKBROODHOUDER MET MES

 10 25 50 100

 22,90 22,41 21,94 21,06 Prijzen zonder druk

Acacia houten snijplank met pizza cutter. 
Wordt in geschenkverpakking geleverd. 
Afmeting: 420x360x30mm. 

94504  PIZZA SNIJPLANK MET SNIJDER

 10 25 50 100

 22,70 22,21 21,74 20,88 Prijzen zonder druk

Kaasplank met twee kaasmesjes en een kaasvork. 
Inclusief geïntegreerd kaasmes. Gemaakt van acacia 
hout. Wordt geleverd in geschenkverpakking. 
Afmeting: 327x278x38mm. 

94505  KAASSET

 25 50 100 300

 4,32 4,23 4,07 3,73 Prijzen zonder druk

Natuurlijke shopper van jute en canvas met een knoop gemaakt 
van kokosnoot. De brede schouderbanden maken het bijzonder 
draagbaar en door de gelamineerde binnenkant is deze tas veilig 
om etenswaren in te vervoeren. Afmeting: 400x150x350mm. 

95153  SHOPPER NATURAL
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 100 300 600 1200

 2,52 2,30 1,97 1,85 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Lange en smalle kaarsenaansteker. Aluminium 
uitvoering. Schuifknop aan de zijkant. 
Afmeting: 178x15x12mm. 

90915  NAVULBARE AANSTEKER KAARS

 25 50 100 300

 14,51 14,11 13,84 13,23 Prijzen zonder druk

Snel en makkelijk opvouwbare koeltas. Stevig door hoogwaardig 
nylonkwaliteit. Kan bedrukt worden middels transferdruk. 
Afmeting: 390x270x240mm. 

91498  PICKNICKMAND 2 IN 1 KOEL

 10 25 50 100

 21,33 20,88 20,43 19,62 Prijzen zonder druk

TopTaste design set van twee onderzetters voor in de 
tuin. Door de ijzeren pin eenvoudig in de aarde te steken 
zodat deze stevig staan en uw drankjes niet omvallen. 
Geniet van een heerlijke zomeravond met een kopje 
koffie of een wijntje. Wordt in geschenkverpakking 
geleverd. Afmeting: 125x25x625mm. 

94508  TUIN SET

 50 100 300 600

 4,36 4,21 3,96 3,72 Inclusief 1 kleur druk

 0,81 0,72 0,61 0,51 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Grote Non Woven tas die op verschillende manieren 
gedragen kan worden. De tas kan gedragen worden aan 
de handvatten van kunststof of aan de lange hengsels, 
door de tas aan de bovenkant om te vouwen. De tas 
heeft aan de voorkant een vak, alleen de voorzijde is te 
bedrukken. 75 g/m2. Afmeting: 420x200x330mm. 

91606  BOODSCHAPPENTAS NON WOVEN

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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 100 300 600 1200

 1,90 1,70 1,55 1,35 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Aluminium flesopener. Eigenzinnige vormgeving. 
Bedrukking op het handvat. Afmeting: 125x20x14mm. 

93090  FLESOPENER ALUMINIUM

 10 25 50 100

 7,79 7,61 7,47 7,16 Prijzen zonder druk

Vergeten de witte wijn of rose in de koeling te zetten? 
Geen probleem dankzij deze koelstick. Zorg dat deze 
stick altijd in de vriezer ligt. Hang de stick eenvoudig in 
een fles wijn en binnen no time is deze lekker koel. 
Afmeting: Ø24x315mm. 

94511  WIJNKOELER STICK RVS

 10 25 50 100

 20,05 19,13 18,56 18,20 Inclusief 1 kleur druk
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Wijnset met 4 wijn accessoires in een ecologische 
verpakking verpakt in de stijl van een boek. De set bevat 
een wijnstopper, een wijn schenktuit, thermometer en 
kelnersmes. Op de binnenkant van de kaft staat een 
infographic met interessante feitjes over wijnen. 
Afmeting: 255x167x28mm. 

91690  BOOKSTYLE WIJN

 50 100 300 600

 5,72 5,29 4,76 4,28 Inclusief 1 kleur druk

 0,81 0,72 0,61 0,51 Extra per kleur/positie
Aanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, order

Juco is ontwikkeld om het beste van zowel jute (75%), als katoen 
(25%) in één tas te stoppen. Deze tas is erg duurzaam, omdat jute 
namelijk in slechts 4 maanden tot een volwassen plant groeit en 
weinig irrigatie nodig heeft. Daarnaast heeft deze tas ook de fijn 
geweven en sterke kenmerken van katoen. 270 g/m2. 
Afmeting: 370x415mm. 

95109  JUCO TAS

Prijzen in Euro’s, inclusief 1 kleur bedrukking op 1 positie,  
tenzij anders aangegeven. Exclusief vrachtkosten en BTW. 
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BOT TLED  
POETRY
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