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Overtoom 112
Ma-za: 8-22 / zo: 9-22
 
Haarlemmerstraat 150
Ma-za: 8-22 / zo: 9-22
 
Admiraal de  
Ruijterweg 77
Ma-za: 8-22 / zo: 9-22
 
Van Woustraat 154
Ma-za: 8-22 / zo: 9-22
 
Nieuwe Spiegelstraat 
52 (winkel)
Ma-za: 8-22 / zo: 9-21
 
Nieuwe Spiegelstraat 
56 (café)
Ma-za: 8-18 / zo: 9-17

Nieuwe Hoogstraat 1A
Ma-za: 8-22 / zo: 9-21
 
Stadionplein 250
Ma-za: 7.30-18 / zo: 
8.30-18
 
Zeilstraat 50
Ma-za: 8-21.30 / zo: 9-21
 
Strawinskylaan 77 
(WTC)
Ma-vrij: 7.30-17
 
Singel 437
Ma-za: 8-22 / zo: 9-21

STACH DE STACH NAJAARSKRANT

Voor een makkelijk ontbijtje 
of een gezonde wrap loop  
je binnen bij STACH.  
STACH is opgericht in 2011. We 
begonnen toen met kraakver-
se kant-en-klaar avondmaaltij-
den die je zo uit het schap kon 
meenemen. Al gauw merkten 
we dat onze klanten ook om 
een broodje en koffie vroegen. 
En in 2014 hebben we ook het 
ontbijtsegment toegevoegd. 
Nu kun je dus klokje rond te-
recht bij STACH. Dag in dag uit 
bedenken wij hoe jij het beste 
jouw dag kan doorkomen. Van 
ontbijt tot avond, gezond en 
makkelijk. 

We nemen hierin altijd de 
laatste foodtrends mee. Er is 
maar één vereiste aan al onze 
producten: dat het lekker is. 
Niet voor niets is onze slogan 
“STACH weet wat lekker is”. 
En dan bedoelen we lekker in 
breedste zin van het woord; 
lekker vers, lekker makkelijk, 
lekker lokaal, lekker gezond, 
lekker borrelen, lekker genie-
ten, lekker in het weekend, 

lekker na het sporten, lekker 
voor onderweg, lekker op 
het werk, en gewoon heel 
erg lekker.

ASSORTIMENT 
STACH is er dus al lang niet 
alleen meer voor de kant-en-
klaar maaltijd. Juist ons om-
ringende assortiment maakt 

onze winkel helemaal af. 
We zijn zelf bijvoorbeeld gek 
op onze fudgy florentiner en  
in het weekend nemen wij  
het liefst een bakje gehakt- 
balletjes in tomatensaus mee 
voor bij de borrel. Met een zak 

truffelchips natuurlijk. En een 
lokaal biertje of een mooie fles 
bio wijn. Het meest gekoch-
te cadeautje voor familie en 
vrienden is onze, in Amsterdam 
handgemaakte chocolade. 
Kortom, op elk uur van de dag 
bieden wij jou wat jij nodig 
hebt. Van gezond, vegan en 
verantwoord, tot lekker comfy, 
lekker zoet of lekker relaxed. 

Voor je ligt de nieuwe STACH 
KRANT: bomvol met verhalen 
over onze najaarsproducten 
en met ideeën die jou zullen 
ondersteunen in jouw drukke 
leven. Kom je ook langs?

Niet voor 
niets is  
onze slogan  
‘STACH 
weet wat 
lekker is’.

Op elk uur 
van de dag  
bieden wij 
jou wat
jij nodig 
hebt.

stach_food www.stach-food.nlSTACH food

 Utrecht 
 
Choorstraat 42
Ma-woe: 8-21 / do-za: 
8-22 / zo: 10-19
 
Twijnstraat 1
Ma-za: 8-21 / zo: 10-19
 
Biltstraat 59
Ma-za: 10-20.30 / zo: 
10-18
 

 Haarlem
 
Gedempte Oude 
Gracht 80A
Ma-za: 8-20 / zo: 9-20

 
 Overveen
 
Zandvoorterpad 1
Ma-za: 8.15-22 / zo: 9-21

Amsterdam

STACH is een eetwinkel met verse take away 
producten voor de drukke stadsmens. Je kunt bij 
ons binnenlopen van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat. Van gezond en snel, tot lekker en 
gezellig... Wij hebben alles wat jij nodig hebt. 

STACH granola abrikoos vijg 7.49

Rude Health coconut drink 3.79

STACH havercrackers 4.49

STACH zomerbloemen honing 4.75

Pukka turmeric gold thee 3.99

STACH turmeric juice 4.49

Dadelkokoswalnootbar 2.75

 

STACH HERFSTONTBIJT

LEKKER 

GEZOND

Het is koud, de wind 
schuurt langs je wangen. 
Even snel naar binnen voor 
een kop warme kerstkoffie 
van STACH. 

Deze koffie is onze winterfavoriet. 
De koffie is ontstaan tijdens een  

proeverij op het STACH kantoor. We 
mixten een lekkere shot espresso met 
warme Chocolate Hazelnut drink van 
Rude Health. En maakten ‘m af met 
een snufje cacao en speculaaskruiden. 
Een super lekkere verwenkoffie zon-
der toegevoegde suikers en ook nog 
eens vegan. Laat het nu maar lekker 
gaan sneeuwen, wij zijn er klaar voor.

VEGAN WINTERLATTE

HAZELNUT
CHOCOLATE
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STACH jus d’orange 2.99

STACH koffi ebonen  14.75

Bio Noors pompoenbrood  3.49

Croissantjes  5 voor 3
Kakelverse eitjes Lindenhoff  2.49

STACH manchego kaas  6.00

STACH ananas jam  3.49

Meringue lemon  2 voor 6

ONZE STACH’ERS 

CHA CHA CHOCOLA

Meet Lennaert en Thierry, beiden 
winkelmanager. Lennaert 
bestuurt de STACH winkel/
horeca in Overveen en Thierry 
heeft STACH Van Woustraat 
onder zijn hoede. We stellen vier 
vragen aan Lennaert en Thierry:

LENNAERT – STACH OVERVEEN 

1. Wat is er leuk aan jouw winkel?
“Het leuke aan Overveen is dat er 
zoveel vertrouwde gasten komen. En 
ook het feit dat iedereen op elk tijdstip 
van de dag aan “jouw” bar kan ko-
men zitten. Daarnaast is het voor mij 
natuurlijk de uitdaging om zo snel en 
goed mogelijk alle koffi ebestellingen 
te maken want als alle tafels vol zitten 
dan moeten we echt ontzettend veel 
koffi es maken! Verder ben ik erg trots 
op het team dat er staat en de inmid-
dels iconische STACH hamburger die 
wij maken.”

2. Wat voor klanten komen er vaak in 
jouw winkel? 
“Bij ons komen voornamelijk vaste 
gasten uit de buurt. In de ochtenden 
zit het helemaal vol met wandelaars, 
hardlopers, fi etsers en zwemmers, die 
ons weten te vinden voor onze goede 
koffi e en het Petit Ontbijt (jus d’oran-
ge, croissant, eitje, koffi e of thee). Vaak 
zijn in de avond de tafeltjes gevuld 
met buurtbewoners, gezinnen met 
jonge kinderen of wat oudere stellen.” 

Elk jaar zitten Hans en Stach samen 
voor de nieuwe STACH chocolade 
“collectie”. Er wordt gemixt en 
gematcht totdat er weer mooie nieuwe 
combinaties uit rollen. Hans vindt zelf 
dat de nieuwe reep met de smaak 
Melk Drop Karamel Zeezout erg goed 
gelukt is. En ook de nieuwe Melk 
Kletskop Karamel vindt hij heel lekker. 
Maar zijn all time favoriet blijft de Melk 
Stroopwafel uit een eerdere collectie. In 
de STACH winkel liggen de 6 nieuwste 
repen, vers van de pers! En mooie 
repen verdienen een mooi jasje….

Dit mooie jasje wordt al 4 jaar gemaakt 
door ontwerpster en schoonzus van 
Stach, Ottoline. Ottoline woont met 
haar man en kinderen in Londen en 
heeft een bedrijf in exclusieve stoffen 
en behang. Onze repen hullen zich dus 
al jaren in echte designerkleding, en 
dat misstaat onze zoete topmodellen 
zeker niet.

THIERRY – STACH VAN WOUSTRAAT 
1. Wat is er leuk aan jouw winkel?

“Ons team maakt onze winkel. We 
zijn super persoonlijk ingesteld, we 
bouwen echt een band op met onze 
klanten. We hebben dan ook veel 
vaste klanten. Je weet dan bijvoor-
beeld hoe het met hun oma gaat. 
Of van het oudere stel dat binnen 
komt lopen weten wij dat ze op 
vakantie gaan binnenkort. En dat 
de man van het stel altijd een Noors 
pompoenbrood komt halen. Mijn 
winkel bevindt zich in een hechte 
buurt, hier komen geen toeristen 
of eenmalige klanten. Onze klanten 
komen hier ook vaak werken, even 
koffi e halen of even snel wat mee-
nemen naar huis.” 

2. Wat voor klanten komen er vaak in 
jouw winkel? 
“Van alles wat, en onze klanten 
komen vaak. Dat kan de oudere 
buurvrouw zijn, of een student.”

3. Welk product verkoopt in jouw 
winkel het beste? 
“Onze hardloper is de cappuccino. 
En het STACH broodje carpaccio. Het 
team op de Van Wou heeft allemaal 
zijn of haar eigen favoriete product 
of gerecht. We hebben in de winkel 
een bord hangen met al deze team’s 
favorites erop. Dan kijken we wel-

De chocolade van STACH is 
bijzonder. Of misschien wel 
exceptioneel, al zeggen we het 
zelf. We komen dan ook vaak in 
het “chocolade atelier” in hartje 
Amsterdam centrum, waar 
chocolatier Hans onze repen met 
hart en ziel maakt.  

Hans is sinds jaar en dag chocolatier. 
Na zijn schoolperiode is hij gaan 
werken in de patisserie en glacerie. 
Hij merkte dat hij het daar het leukste 
vond om met chocolade te werken. 
Dat had met name te maken met 
de veelzijdigheid van chocolade. Je 
kunt van cacao namelijk niet alleen 
bonbons en chocoladerepen maken, 
maar ook grote showpieces zoals 
kerstbomen of megagrote paaseieren. 
Het bijzondere aan Hans is dat hij 

3. Welk product verkoopt in jouw 
winkel het beste? 
“Ons best lopende product is de 
STACH cheeseburger. Het liefst in de 
menu-vorm met een frietje en een 
kleine salade. Daarnaast lopen in ons 
winkelgedeelte de havercrackers erg 
hard. En is er altijd een vast groepje 
dat ‘De beste drop ooit’ van Klepper 
& Klepper komt halen.” 

4. Heb je veel vaste klanten? 
“Eigenlijk zijn er in Overveen alléén 
maar vaste gasten, mensen die er al 
jaren komen. Op een zaterdag-
ochtend kan ik van iedereen die 
binnenkomt raden wat ze gaan eten. 
Mijn favoriete vaste gast is toch wel 
Angelique, een purser van KLM, die 
altijd graag voor openingstijd al 
binnen is. Zij bestelt dan een cappuc-
cino met glaasje water, maar zónder 
weespermopje erbij (koekje dat we 
serveren bij warme dranken). Vaak is 
daarna even oogcontact genoeg om 
te weten dat ze een tweede cappucci-
no wil bestellen. En als het op de vroe-
ge ochtend nog heel rustig is, praten 
we over New York en hoe graag we 
daar komen!” 

ke er dan ook het meest door onze 
klanten worden gekocht. Het broodje 
smashed avocado heeft vorige week 
gewonnen. En de week ervoor won 
het bananenbrood.” 

4. Heb je veel vaste klanten? 
“Wij hebben heel veel vaste klanten. 
We zijn echt een winkel met een dui-
delijke functie voor de buurt. Eén van 
onze vaste klanten werkt voor het 
4 - 5 mei buurtcomité en komt hier 
regelmatig vergaderen met zijn colle-
ga’s. Of hij komt even ontspannen na 
zijn werk met een zak zeewierchips. 
En toen het Ramadan was, kon hij 
overdag niets consumeren. Hij vroeg 
of hij bij ons in de winkel mocht 
komen zitten terwijl hij niets kon be-
stellen. Natuurlijk kan dat. Hij vertelde 
later dat hij nergens anders mocht 
zitten als hij niets kocht. Daarna kwam 
hij met een cadeautje voor ons, maar 
dat hoefde natuurlijk niet! Zulke men-
sen blij maken, daar gaat wel het om 
in onze winkel.” 

niet alleen kan toveren met chocola, 
nee hij is ook echt een expert als 
het aankomt op de cacaobonen. 
Regelmatig is hij dan ook betrokken 
in het hele proces van boon tot 
chocola. Hij weet precies waar ter 
wereld hij de beste bonen kan halen, 
en voert de bewerking van sommige 
batches ook uit in samenwerking met 
een Zwitsers bewerkingsbedrijf. Hij 
koopt altijd gecertifi ceerde bonen 
waarvan een deel wordt afgedragen 
aan de boeren. 

Zijn bedrijf runt hij ook heel duurzaam 
door lokaal in hartje Amsterdam te 
produceren, vlak bij al zijn afnemers. 
In zijn atelier werkt hij met Wajong 
jongeren en hij vervoert al zijn 
vrachten elektrisch. Alle grondstoffen 
die Hans gebruikt zijn natuurlijk, en 
hij gebruikt nooit additieven. Dus zelfs 
de meest felgekleurde chocola is op 
natuurlijke basis. 

Melk peanutbutter jelly
Melk kletskop karamel
Melk almondbutter wasabi
Melk drop karamel zeezout
Wit cappuccino stroopwafel
Puur yuzu gember

ONZE 6 NIEUWE 
CHOCOLADEREPEN

NU IN DE WINKEL
3 VOOR 10

STACH 
KERSTONTBIJT

LEKKER
TRADITIONEEL
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Pukka organic latte Bospaddenstoelen & mosterd- steranijs soep Bananenbrood speculaas Pumpkin couscous vegan cheese

FAMILY & 
FRIENDS

OCHTEND MIDDAG TUSSENDOOR AVOND

GEZOND

GENIETEN

RELAX

FEEST

STACH jam mango en kiwi Bio speltkoren zonnepit Florentiners Gehaktballetjes en knoflookolijven

Vegan pots Aubergine salade Açai juice Poké bowl salmon

Verse croissants Sandwich fancy turkey parmesan Peanutbutter cup Fiji-style jackfruit curry

Jus d’orange & Cava El Miracle Brut  Flatbread salmon Spicy pumpkin cake Kaasplankje truffel

Vegan eten is hip! Op elke 
hoek van de straat kun je wel 
iets vegans vinden. Bij STACH 
houden we ook van vegan. We 
hebben net hele leuke nieuwe 
ontbijtjes ontwikkeld, de 

VIVA VEGAN!
vegan pots. Dat zijn ontbijtjes 
in een handige “pot”, in drie 
varianten. Bijvoorbeeld de “ap-
ple pie” met amandelyoghurt, 
havermout, appel en esdoorn-
siroop, en de “almond banana” 
met amandelmelk, havermout, 
banaan en rozijnen. Voor de 
lunch neem je dan ons brood-
je vegan chicken avocado met 

jackfruit, sriracha mayonaise 
en rucola. En ’s avonds onze 
nieuwe vegan jackfruit curry. 
Jackfruit? Ja, jackfruit. Dat is 
een heel veelzijdige tropische 
vrucht met een vleesachtige 
structuur. Wij marineren het 
jackfruit met onze huisge-
maakte Fiji-style marinade. 
En daarna laten we de vrucht 

“slow roasten” in de oven tot-
dat hij de juicy feel krijgt van 
pulled pork. En zo steken we 
deze traditionele curry in een 
modern jasje. Viva Vegan! 
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We stellen vier vragen aan onze  
keukenmannen:

1. Hoe bedenken jullie welke  
maaltijden jullie gaan maken?  
Stach: “We kijken niet alleen naar 
smaken en ingrediënten, maar ook 
naar onze doelgroep. We merken dat 
onze doelgroep steeds meer behoefte 
heeft aan gezonde kleinere maaltijd-
jes of een healthy snack. Iets dat ze 
makkelijk kunnen meenemen naar 
het werk of juist op de terugweg als 
pre-work out voor het sporten. Dan 
begint onze brainstorm dus met 
dit uitgangspunt en gaan wij kleine 
salades en andere maaltijden samen-
stellen, klaarmaken en proeven. Net 
zo lang totdat het precies op smaak is 
en totdat alle combinaties kloppen.”

2. Is het leuker om gerechten voor  
ontbijt of avond te maken?  
Anton: “Beide gerechten zijn uitda-
gend. Bij maaltijden komen er vaak 
meerdere bereidingen en meer 
verschillende ingrediënten aan te pas 
dan bij ontbijtjes. Daarentegen moe-
ten ontbijtjes iets langer houdbaar 
zijn, zitten ontbijtjes in een kleinere 
verpakking maar moeten ze er wel 
top uitzien in het schap. En natuurlijk 

moeten ze “voedingstechnisch” een 
goed begin van je dag zijn.”

3. Wat is jouw persoonlijke favoriet? 
Anton: “Om te maken vind ik de  
saladebowl met bietenfalafel heel 
leuk. Ik vind deze salade er name-
lijk fantastisch uitzien en alle ver-
schillende texturen maken het qua 
smaak ook een hele goede salade 
vind ik.”

4. Waarom is het leuk om bij STACH  
te werken?  
Anton: “Ik vind het leuk om bij 
STACH te werken omdat ik er vanaf 
het begin bij ben en heb meege-
bouwd aan het opzetten van de 
eigen STACH keuken. Ik heb de keu-
ken grotendeels zelf opgezet. Inmid-
dels is het behoorlijk gegroeid en 
met die groei komen er steeds weer 
nieuwe uitdagingen. Je zit nooit stil 
en er is altijd reuring. Ik vind het 
leuk om nieuwe processen in te 
richten en alles zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. En ik ben super-
trots op het team dat hier staat!”

Als je langs één van onze winkels 
loopt, dan is de kans groot dat je 
verblind wordt door torenhoge 
stapels meringues. In verschillende 
kleuren, een lust voor oog en tong. 
De meringue is aan het einde van 
de 17e eeuw “uitgevonden” in het 
Zwitserse dorpje Meiringen en 
is vervolgens geperfectioneerd 
door een Italiaanse chef genaamd 
Gasparini. Inmiddels bestaan er 
een Italiaanse, een Franse en een 
Zwitserse variant van de meringue. 

Bij STACH verkopen we de Zwitserse 
meringue. Bij deze variant wordt 
eiwit au bain-marie verwarmd 
en daarna met suiker opgeklopt, 
vervolgens afgekoeld en dan 
nog afgebakken. Zo krijgt de 
meringue een marshmallowachtige 
binnenkant en een knapperige, 
mooi glimmende buitenkant. En 
dat maakt onze variant nou juist  
zo lekker. 

De feestdagen zijn al druk genoeg. Dus 

hebben wij een makkelijk dessert voor je 

bedacht dat er heel feestelijk uit ziet en 

ook nog eens erg lekker is. Binnen een 

handomdraai is het klaar. Dat betekent 

blije gezichten in de keuken en blije 

gezichten aan tafel!

Benodigdheden 10 personen:
• 5 STACH meringues raspberry  

& white chocolate

• Verse slagroom (extra makkelijk:  

2 bekers geklopte slagroom 500 ml)

• Frambozen, blauwe bessen & rode 

bessen (1 bakje van elk)

• Vleugje poedersuiker

• Feestelijke sterrenprikkertjes

Bereiding: 
• Maak een compote van de helft van 

de frambozen door ze fijn te prakken 

met een vork. Giet een deel van het 

frambozenvocht af, anders gaat het 

erg uitlopen. 

• Spuit de slagroom met een spuitzak 

met kartelmond op de meringues.

• En versieren maar: een lepel 

frambozencompote, frambozen 

en blauwe bessen. Bovenop een 

takje rode bessen en een vleugje 

poedersuiker. Sterrenprikkertjes erin 

en klaar!

Tip: Presenteer de meringues op een 

mooie schaal. Aan tafel kun je de 

meringues door de helft snijden. Dat 

wordt een klein beetje messy, maar is 

juist zo lekker.

RECEPT: MERINGUES 
MET SLAGROOM & 
ROOD FRUIT 

MOOIE
MERINGUES

Bij STACH in de keuken wordt 
hard gewerkt. Elke week maken 
we bijna tienduizend maaltijden, 
soepen, salades, ontbijtjes, 
sappen en tussendoortjes. En 
naast al dat harde werken, 
maken we in de keuken geregeld 
tijd vrij om te brainstormen over 
nieuwe gerechten  
en combinaties. 

Wie is nou de drijvende kracht achter 
het reilen en zeilen van de keuken? 
Dat is Anton, 30 jaar, getrouwd en va-
der van een zoontje. Anton was chef-

kok, maar wilde vanwege zijn gezin 
niet meer werken in de avonden. Wel 
wilde hij zijn kwaliteit en creativiteit 
kwijt in zijn nieuwe baan. Bij STACH 
vond hij deze uitdaging. Anton zwaait 
nu alweer 3 jaar met de scepter in 
de keuken. Anton komt maandelijks 
samen met Stach Schaberg, oprichter 
van STACH. Samen kijken zij naar welke 
nieuwe ingrediënten er “trending” zijn, 
welke seizoensgroenten er beschikbaar 
zijn en waar onze doelgroep behoefte 

aan heeft. Zo zorgen we elk seizoen
voor een vernieuwend assortiment 
van maaltijden, ontbijtjes, sappen en 
healthy snacks passend bij de vraag 
van onze klanten. 

Elke week maken we bijna tienduizend maaltijden

VRAGEN AAN DE STACH KEUKEN…

Zo zorgen we elk seizoen
voor een vernieuwend 
assortiment van maaltijden, 
ontbijtjes, sappen en 
healthy snacks passend bij 
de vraag van onze klanten.

Supersnel 
én feestelijk 

toetje
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Herfstcake
Het bananenbrood van STACH is één van onze best-
sellers. Het is een zoetige ‘slice’ gemaakt van onder 
andere banaan, chocolade en walnoten. En voor de 
herfst hebben we aan deze STACH klassieker een 
snuf speculaaskruiden toegevoegd. 

Naast ons bananen-
brood met specu-
laaskruiden, hebben 
we ook een andere 
gezonde herfst-
traktatie. Spicy 
pumpkin cake, 
gemaakt van, je raad het al… pompoen! Helemaal 
van het seizoen. En zonder geraffi neerde suikers. Zo 
zie je dus dat lekker genieten in de herfst helemaal 
niet ongezond hoeft te zijn. 

Chocoladeletters
Soms heb je geluk. En dat hebben wij met onze 
chocoladeletters. Want toevallig begint de naam 
van Sinterklaas met dezelfde letter als STACH. En dat 
vinden we leuk!  Onze superluxe chocoletters

zijn even wat anders 
dan een letter uit de 
supermarkt. Wij 
maken onze letters 
samen met onze 
huischocolatier en 
hebben dit jaar vier 
hele gave en lekkere smaken gemaakt: 

• Melk fudge marshmallow 
• Melk speculaas spekkoek 
• Puur met drie noten 
• Wit stroopwafel cappuccino

Gevulde speculaas
Hij is er weer. Onze super ‘fudgy’ kruidige gevulde 
speculaas. Jaar op jaar siert deze klassieker onze 
herfstcounter, en onze klanten kunnen er nog 
steeds geen genoeg van krijgen. Natuurlijk komt 
dat door de smeuïge structuur van de vulling. En 
de speculaas laag is lekker spicy en precies knap-
perig genoeg. Dus wie wil nou niet een lekker stuk 
meenemen voor bij de thee?

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS

STACH NIEUWJAARSONTBIJT 
Vegan bananenbrood  2.75

Yumello salted date peanutbutter  4.99

Great British Porridge strawberry & peanutbutter  6.95

STACH chocolade kerstboom  9.95

Barú Spicy Chai latte  5.99

Aldea Verdejo 0% wijn  6.95

LEKKER 
RELAXED

Taadaaa! 
Onze favoriete 

chocoladewikkel hebben 
we tot cadeaupapier 

geprint. Zodat jij jouw 
mooiste kerstcadeautje 
daarin kan verpakken.

>>> 
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De dagen worden korter, de avonden worden 
langer, het haardvuurtje gaat aan... Het is bijna 
de gezelligste tijd van het jaar! De tijd waarin 
we onze familie en vrienden opzoeken en elkaar 
verwennen met cadeautjes. Wij hebben weer 
mooie STACH cadeauboxen gemaakt, die je kunt 
vullen met producten uit onze winkel. Heb je een 
vriend of vriendin die van hartig houdt of is je 
buurvrouw de ultieme zoetekauw? 
Vul je box helemaal op thema. 

HET STACH 
KERSTPAKKET

WWW.STACH-FOOD.NL/KERSTPAKKETTEN

MEER INFO OF BESTELLEN?

ZAKELIJK
Ook voor zakelijke 

kerstpakketten kun je bij 

STACH terecht. Mail naar 

kerstpakketten@stach-food.nl, 

wij helpen je graag verder! 

HARTIG
Scrocchimix 

IJbier Brouwerij ‘t IJ 

STACH chips zeezout 

STACH macadamia mix 

gezouten

ZOET
STACH chocolade 

wintersterren

Buttermilk assorted fudge

Cultcha kombucha

Klepper & Klepper drop

GESCHENKBOX
Cava El Miracle Brut 

Torres truffelchips 

STACH fl orentiners

STACH chocoladereep 

kletskop karamel OF SCAN MIJ

Nu het nog donker is als de wekker gaat, blijf je 
natuurlijk zo lang mogelijk in bed liggen. Je ontbijt 
skip je dan, want daar heb je geen tijd meer voor. 

Geen nood, want tot het einde van het jaar zijn onze 
gezonde en lekkere vegan pots in de aanbieding. 

Dus fiets voor werk snel even langs STACH voor een 
goed begin van de dag. Ook gezellig borrelen met de 
kaarsjes aan, past bij de herfst. Of bankhangen met 

de gordijnen dicht in je pyjama. 

CROISSANTJES

1 voor 1
 5 voor 3

MERINGUES

AMERICAN COOKIESAMERICAN COOKIES

1 voor 1
 5 voor 3

2 voor 6

Van 7.49

voor 5.99

FALSE BAY WIJN

VEGAN POTS

Van 3.49

 voor 2.99

Apple pie

Almond banana

Overnight quinoa

Almond banana

2 voor 4

FAIRFIELDS 
FARM CRISPS

Met deze STACH aanbiedingen kom 
jij het najaar wel door. We zien je 

gauw in de winkel! 
>>>

Alle najaarsaanbiedingen lopen tot 31-12-2019 

KERST
CADEAU

stach_food www.stach-food.nlSTACH food


