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ZOOM BOX Más Mik 

Wil je een zoomborrel voor je team, het hele bedrijf of afdeling organiseren? 

Of wil je alle medewerkers zomaar verrassen met een heerlijke ‘ZOOMbox’? 

Wij versturen de boxen per post naar elk huisadres in Nederland. Zo heeft iedereen op dezelfde tijd 

de box in huis en kan je online het glas met elkaar heffen. 

Een mooie manier om tóch in deze bijzondere tijden verbonden met elkaar te blijven. 

Time for wine € 24 

• Een goede fles wijn, keuze uit: 

o WIT Castelo de Medina Verdejo, 2019, 750 ml, 13,5% 

In 2015, 2016 en 2017 uitgeroepen tot beste Verdejo van de wereld. Expressief en 

loepzuiver Spaans wit, van de populaire Verdejodruif, heerlijk als aperitief. Enorme 

geur- en smaakexpressie. 

o óf ROOD Herade de Sao Miguel Colheita Seleccionade, 2019, 750 ml, 14% 

Een prachtige Portugese Alentejo van hoge kwaliteit, soepele tannine van perfect 

rijpe druiven, zacht rood gemaakt van vier verschillende druivenrassen: Alicante 

Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah en Touriga Nacional. Samen zorgen zij voor 

expressie en complexiteit in geur en smaak. 

• Spaans Fuet worstje Juan Luna van 170 gram 

• Stukje Wijngaard kaas met zwarte peper 150 gram 

• Grissini rustici Italiaanse borrelstengels 100 gram 

• Olife groene olijven tapenade 156 ml 

• Zakje luxe gemengde gezouten nootjes 100 gram 
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All you need is wine € 16, een goede fles wijn; keuze uit: 

o WIT Castelo de Medina Verdejo, 2019, 750 ml, 13,5% 

In 2015, 2016 en 2017 uitgeroepen tot beste Verdejo van de wereld. Expressief en 

loepzuiver Spaans wit, van de populaire Verdejodruif, heerlijk als aperitief. Enorme 

geur- en smaakexpressie. 

o óf ROOD Herade de Sao Miguel Colheita Seleccionade, 2019, 750 ml, 14% 

Een prachtige Portugese Alentejo van hoge kwaliteit, soepele tannine van perfect 

rijpe druiven, zacht rood gemaakt van vier verschillende druivenrassen: Alicante 

Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah en Touriga Nacional. Samen zorgen zij voor 

expressie en complexiteit in geur en smaak. 

• Kaasvlinders Smelik 100 gram 
 

Beer lover € 20 

• 4 flesjes speciaal bier van brouwerij ‘de Leckere’ in Utrecht: 

o Witte vrouwen witbier 5% 

o Wipa (witte IPA) 5,5% 

o Cromhout (dubbel)  6,5% 

o Paulus Abdijbier 7,5% 

• Zakje mini salami walnoot 100 gram 

• Bakje nacho kaassaus 

• Zakje nachos chili 450 gram 

 

The Bubbly € 32  

• Fles Elvia Cava Brut Nature Reserva. Geweldige cava uit Valencia. Gemaakt van 100% 

Macabeo, 46 maanden op fles gerijpt. Mooi droog met rijp fruit en volle body en verfijnde 

tonen van toast en brioche. 750 ml, 11,5% 

• Kaasplankje met twee Wijngaard kaasjes oud & truffel, 290 gram 

• Toastjes met olijf 90 gram 

• Luikse stroop 80 gram 

• Spaans Fuet worstje Juan Luna van 170 gram 

 

Go zero% € 20  

• Fles Abrona appel peren sap uit eigen boomgaard Benschop 

• 2 flesjes Lowlander Organic blond ale 0%  

• Olife groene olijven tapenade 156 ml 

• Eat real hummus chips tomaat en basilicum 135 gram 

• Kaasvlinders Smelik 100 gram 

• Spaans Fuet worstje Juan Luna van 170 gram 
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Sinterklaas heerlijk avondje € 15 

• Pak volle chocolademelk van Chocomel 1 liter 

• Tony Chocolonely chocoladeletter melk karamel zeezout 180 gram 

• Zakje bolletje kruidnoten 200 gram 

• Roomboter amandelstaaf 250 gram 

 

Sinterklaas all the way € 23  

• Fles Ugly Glühwein in mooie beugelfles, 750 ml, 14% 

• Pak volle chocolademelk van Chocomel 1 liter 

• Tony Chocolonely chocoladeletter melk karamel zeezout 180 gram 

• Zakje bolletje kruidnoten 200 gram 

• Roomboter amandelstaaf 250 gram 

 

Extra opties 

1. 

‘30 seconds borrelspel’ met voor elke deelnemer een kaartje en 1 zandloper voor de spelleider  

€ 1,50 per persoon 

 

Om een spelelement toe te voegen aan de zoom borrel is het mogelijk om een ’30 seconds’ 

borrelspelkaart per box toe te voegen. Deze worden geleverd in een dichte envelop waarop duidelijk 

aangegeven staat dat deze niet mag worden geopend totdat de voorzitter van de vergadering hiertoe 

het teken geeft. 

De voorzitter van de vergadering leidt het spel en krijgt een zandloper van 30 seconden meegeleverd 

met zijn of haar pakket.  

De spelleider geeft vervolgens, aan het begin dat het spel gespeeld gaat worden, aan wie er aan de 

beurt is, en diegene moet duidelijk zichtbaar voor iedereen dan pas de envelop openen. 

Dan begint zijn of haar beurt. 

Er staan 5 woorden op het kaartje geschreven, degene die de beurt heeft moet zoveel mogelijk van  

deze 5 woorden in 30 seconden omschrijven zodat de woorden door de rest geraden kunnen 

worden. De spelleider bepaalt aan het einde van het spel wie het snelst of best geantwoord heeft. 

Dit is geheel aan de spelleider omdat er geen spelbord bij is, maar het meer een ludieke vorm van 

het ’30 seconds spel’ is. 

De spelregels staan voor de deelnemers op een apart bijgeleverd A4tje duidelijk omschreven. 

Het spel kan naar wens gepersonaliseerd worden per bedrijf. Hiervoor moeten de woorden die je in 

het spel wilt van tevoren bij ons worden aangeleverd zodat we ze kunnen verwerken in het spel. 
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2. Gepersonaliseerd kaartje €1,- per persoon 

We kunnen een gepersonaliseerd kaartje of uitnodiging voor een bepaalde zoom of andere online 

bijeenkomst bijvoegen per box voor elke deelnemer.  

 

ZOOMBOX op maat 

Bij een bestelling van 15 boxen of meer, kunnen wij de boxen op maat samenstellen. Laat ons graag 

weten aan welke inhoud je denkt, dan maken wij daarvoor een aparte prijsopgaaf. 

 

Factuur 

Bestellen op factuur voor bedrijven is mogelijk op aanvraag. 

 

Verzendkosten 

Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  

De verzendkosten per pakket zijn € 6,- exclusief BTW. Inclusief track & trace. 

Aangezien het erg druk is met pakketpost in deze tijd, raden we aan om de pakketten op tijd te 

bestellen en te laten bezorgen. Reken in principe op 2 tot 3 dagen bezorgtijd.  

 

We zien ernaar uit jullie een aantal mooie ‘ZOOMboxen’ te mogen leveren. Dit alles van goede 

kwaliteit met de persoonlijke service die je van ons gewend bent. 

 

  

 


