TIPS VOOR FEESTELIJKE DAGEN
Houten tapasplanken

De sfeervolle houten tapasplanken van
Oléja zijn verkrijgbaar in alle soorten en
maten. Zo is er voor iedere borrelhap

een leuke tapasplank. De planken zijn
gemaakt van mangohout en hebben
een fijne nerf met mooie tekeningen.

Oléja heeft ook diverse houten planken
in haar assortiment die voor andere

doeleinden gebruikt kunnen worden.
www.oleja.nl

Een geur die je een warm
gevoel geeft
Geurnoten als koffie, cacao,

kruidnagel en rum raken precies

de juiste snaar. Kies maar uit: fijne

winterfavorieten voor haar én hem!

In de Yves Saint Laurent Black Opium
Glowingvoor haar zijn koffienoten
gemengd met bloemen.
www.iciparisxl.nl

De jongen, de mol, de vos
en het paard

Waxinelichthouders
Oud Groen

‘Wat wil jij worden als je groot bent?’

Sfeervolle glazen waxinelichthouders

vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De

in diverse afmetingen en vormen.

jongen, de mol, de vos en het paard’ van

Voor ieder interieur een perfecte

Charlie Mackesy is een moderne fabel

woonaccesoire. De glazen theelicht-

voor jong en oud. 100 illustraties en

houders worden met de handgemaakt,

poëtische teksten vertellen het verhaal

met de mond geblazen. Verkrijgbaar

van een bijzondere vriendschap, tussen

in vijf verschillende kleuren.

de jongen en drie dieren.

www.oleja.nl

www.libris.nl

De lekkerste lebkuchen
likeur met Kerst

Wat natuurlijk niet mag ontbreken

tijdens de Kerstdagen… gingergbread!

En waarom niet als een lekker likeurtje?
Het perfecte idee voor een leuk kerstcadeau. Je kan het uiteraard ook

gewoon lekker voor jezelf maken en
zelf opdrinken.

www.radbag.nl

Coffee Paint

Serveer je gasten eens een unieke

koffie, getopt met een melklaagje in
een paarse, groene, blauwe of

knalrode tint! Dankzij gepigmenteerde
poedertjes geef je kleur aan je melk

en kan je dus echte latte art creëren.
Ga jij voor een zeemzoete roze

cappuccino of verbaas je met een

groene kerstboomtekening in je kopje?
www.radbag.nl

Bamboe bad butler

Koude voeten worden
verleden tijd!

Laten we van jou badkamer een zalig

relaxing oord maken. Met een glaasje

In de koude wintermaanden heb

wijn in de hand, een goede netflix film,

je vast wel eens last van deze

en we zijn vertrokken. Natuurlijk kan de

seizoenskwaal.... koude voeten.

bamboe-butler worden aangepast aan

Gelukkig is er nu een simpele manier

de meeste commerciele badkuipen

om dit te verhelpen. De Magnetron-

(dus niet geschikt voor mega jacuzzi’s).

pantoffels stop je 90 seconden in de

En nu hop naar je ultieme badervaring.

magnetron en je geniet daarna

urenlang van verwarmde voeten!

www.radbag.nl

www.coolgift.com

Seize the Season

Maak deze feestdagen nog creatiever

en kleurrijker met feestelijke dieren en de
gedroomde feestverpakking: sokken!

Bekleed met glanzende bubbelgom-

achtige ballen, vierpotige vrienden en
natuurlijk een echte ster om bovenop
je boom te zetten, is het de perfecte

manier om je voeten te verwennen en
te versieren.

www.happysocks.com

Zie ginds komt de stoomboot!
De sint komt er alweer bijna aan!

Tijdens de heerlijke avondjes kan deze
grote schaal niet ontbreken op tafel.
De schaal is volledig in thema

Sinterklaas. Vul de ovale schaal met
je favoriete Sint snacks. Handig met

verdeelvakken zodat je in elk vak iets
anders kan doen.

www.blond-amsterdam.com

