KADO &
KERSTPAKKETTEN

Steun de Moestuin,
bestel een kadoof Kerstpakket

CONTACT
Laan van Maarschalkerweerd 2
3585 LJ Utrecht

Ons algemene e-mailadres:
info@moestuinutrecht.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 10.00 tot
14.00 uur op 030- 2144869

www.moestuinutrecht.nl

DE
MOGELIJKHEDEN
Eigen invulling
Geef ons door wat je er graag in het pakket wilt
en wij pakken het mooi voor je in

Laat je verrassen
Geef ons je budget door en wij maken een leuk
gevarieerd pakket. Denk hierbij aan onze
producten uit eigen keuken aangeuld met andere
biologische producten uit onze winkel

Kant en klaar

OVER ONS

Kies uit één van de drie standaardpakketten
onderaan deze folder, of kom eens kijken in onze

De Moestuin is een ontwikkelplek waar we met
wel 70 deelnemers met een achtergrond in de
psychiatrie/verslavingszorg werken in
Arbeidsmatige Trajecten op de tuin, in de
Moestuinwinkel, het Lunchcafe en vergaderlocatie De Oranjerie. Die trajecten mogen
gelukkig doorgaan! Want in deze onzekere tijd
is het voor onze mensen nóg belangrijker om
wèl die regelmaat van zinvol werk in hun week
te blijven ervaren.

Met het bestellen van een kadopakket zorg jij
ervoor dat onze deelnemers aan het werk
kunnen blijven. Ze bakken de koekjes, vullen de
potjes en pakken het mooi voor je in.

We willen onze
deelnemers helpen om
op hun eigen niveau en
tempo bij ons aan het
werk te gaan en veel te
leren. Daar draag jij
aan bij als je bij ons een
kadopakket bestelt!

winkel. Daar staan al leuke ingepakte pakketjes te
wachten. Kies je voor een theepakket of juist voor
een borrelpakket.

BORRELPAKKET
€ 27,50
Fles wijn
Kaas
Moestuin-chutney
Crackers
Olijven

RECEPTBOX
€ 30,00

MOESTUINPAKKET
€ 35,00

Klein flesje wijn

Verveinethee

Diverse groenten

Kweepeersiroop

Zaden & pittenmix

Pot honing van onze eigen

Geitenkaas of parmezaanse

bijen

kaas

Moestuinkoekjes

Parelgort/couscous/rijst

Nacho-rolletjes

een heerlijk gerecht te maken
met deze ingrediënten

Van de Moestuin:
Koffiekoekjes & gebak
Granola
Calendulazalf
Lippenbalsem

Punt bananabread (evt glutenen/of suikervrij)

Een recept van onze koks om

OVERIGE PRODUCTEN

Potje jam
Potje chutney
Linnen tasje van De Moestuin

Uit de regio:
Flesjes bier van De Leckere (Utrecht)
Meel en bloem van Boerderij
Eyckenstein (Maartensdijk)
Kruidenthee van Agnes Kruiden

Pakketten zijn te aan te passen
aan je voorkeur
Prijzen exclusief verzending

(Maartensdijk)
Appelsap/perensap van Kavel 55
(Betuwe)
Jams van Landgoed Mariënwaard
(Beesd)
Werfzeep (Utrecht)

