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Wilt u graag iemand verrassen, feliciteren  Wilt u graag iemand verrassen, feliciteren  
of bedanken?of bedanken?

Elisabeth heeft het zoetste cadeau voor  Elisabeth heeft het zoetste cadeau voor  
uw medewerkers, klanten en relaties.uw medewerkers, klanten en relaties.
Onze hemels lekkere geschenken staan  Onze hemels lekkere geschenken staan  

voor kwaliteit en elegantie en toveren  voor kwaliteit en elegantie en toveren  
een glimlach op ieders gezicht.een glimlach op ieders gezicht.

Met onze persoonlijke en professionele  Met onze persoonlijke en professionele  
aanpak helpen we u graag een fijne verbinding  aanpak helpen we u graag een fijne verbinding  

te maken op waardevolle momenten.te maken op waardevolle momenten.
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WAAROM KIEZEN VOOR ELISABETH?WAAROM KIEZEN VOOR ELISABETH? • Wij bieden een • Wij bieden een pasklare en stijlvolle pasklare en stijlvolle 
oplossingoplossing voor uw geschenken  voor uw geschenken in elke in elke 
prijsklasseprijsklasse..

• Wij verzorgen de • Wij verzorgen de volledige logistiekvolledige logistiek  
rond de geschenken. Wij leveren bij u  rond de geschenken. Wij leveren bij u  
op het bedrijf of bij al uw medewerkers op het bedrijf of bij al uw medewerkers 
of klanten thuis.of klanten thuis.

• Wij werken met • Wij werken met artisanale, Belgische artisanale, Belgische 
productenproducten die met veel zorg en liefde  die met veel zorg en liefde 
worden samengesteld.worden samengesteld.

• Wij kunnen elk geschenk • Wij kunnen elk geschenk personaliserenpersonaliseren  
naar het imago of de huisstijl van  naar het imago of de huisstijl van  
uw bedrijf.uw bedrijf.
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ONS VERHAALONS VERHAAL

Al meer dan 20 jaar reis ik door heel het land Al meer dan 20 jaar reis ik door heel het land 
om Belgische klassiekers en culinaire tradities om Belgische klassiekers en culinaire tradities 
te ontdekken. Ik zoek zorgvuldig de producten te ontdekken. Ik zoek zorgvuldig de producten 
uit en werk met ambachtslui die een passie uit en werk met ambachtslui die een passie 
hebben voor hun werk. Elisabeth brengt het hebben voor hun werk. Elisabeth brengt het 
beste van de Belgische artisanale chocolade beste van de Belgische artisanale chocolade 
en zoetigheden samen in 9 winkels in Brussel, en zoetigheden samen in 9 winkels in Brussel, 
Brugge, Antwerpen en Parijs.Brugge, Antwerpen en Parijs.

Eigenares Mireille Misseghers
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DUURZAAMHEIDDUURZAAMHEID

Voor de verpakkingen werkt Elisabeth met lokale,  Voor de verpakkingen werkt Elisabeth met lokale,  
Belgische leveranciers. Belgische leveranciers. 

Al onze micazakjes zijn 100% recycleerbaar en mogen  Al onze micazakjes zijn 100% recycleerbaar en mogen  
in de blauwe PMD-zakken.in de blauwe PMD-zakken.

Voor Elisabeth zou het voordeliger zijn om verpakkingen  Voor Elisabeth zou het voordeliger zijn om verpakkingen  
uit China te laten overkomen, maar het is een heel bewuste uit China te laten overkomen, maar het is een heel bewuste 
keuze om dit niet te doen en al onze verpakkingen dicht  keuze om dit niet te doen en al onze verpakkingen dicht  

bij huis te bestellen. Dit is op alle vlak de meest  bij huis te bestellen. Dit is op alle vlak de meest  
duurzame oplossing.duurzame oplossing.

Voor onze lekkernijen werken wij uitsluitend met  Voor onze lekkernijen werken wij uitsluitend met  
lokale artisans. Dit is de basis van Elisabeth.lokale artisans. Dit is de basis van Elisabeth.
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SOCIAAL ENGAGEMENTSOCIAAL ENGAGEMENT

Al onze zoetigheden worden samengebracht  Al onze zoetigheden worden samengebracht  
en verpakt bij Elisabeth.en verpakt bij Elisabeth.

  
We hebben een fantastisch team van inpakkers  We hebben een fantastisch team van inpakkers  

en verkopers die reeds talrijke jaren bij ons werken.  en verkopers die reeds talrijke jaren bij ons werken.  
Dit team is zeer divers qua opleiding en achtergrond.Dit team is zeer divers qua opleiding en achtergrond.

Wij geven 5% van onze B2B winst aan de organisatie NASCI. Wij geven 5% van onze B2B winst aan de organisatie NASCI. 
Dit is een vzw die zich inzet voor jonge moeders.  Dit is een vzw die zich inzet voor jonge moeders.  

Deze vrouwen leven vaak geïsoleerd met zeer beperkte Deze vrouwen leven vaak geïsoleerd met zeer beperkte 
middelen van bestaan. Wij organiseren een kinderfeest  middelen van bestaan. Wij organiseren een kinderfeest  

voor hen en steunen hen ook financieel. voor hen en steunen hen ook financieel. 
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Geschenkdozen 9

Not just a truffle
€ 6,70

Samenstelling

. 4 heerlijke truffels – 
zonder alcohol

. 76 g

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 10

Truffle Paradise
€ 8,96

Samenstelling

. 6 verrukkelijke truffels –  
zonder alcohol

. 100 g

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 11

Kleine luxe pralinedoos – 
classic
€ 12,17

Samenstelling

. Selectie van ambachtelijke pralines  
met klassieke smaken – zonder alcohol

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 12

Kleine luxe pralinedoos – 
discover
€ 12,17

Samenstelling

. Selectie van ambachtelijke pralines  
met verfijnde smaken – zonder alcohol

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 13

Luxe doos whiskey pralines
€ 13,11

Samenstelling

. Krokante pralines gevuld met een ‘shot’ 
whiskey, een explosie van smaak! 

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 14

Artisanale melocakes
€ 13,67

Samenstelling

Etui met 5 ambachtelijke melocakes.
Een wolkje marshmallow op een knapperig
koekje overgoten met melk- of donkere
chocolade.
Een echte bestseller!

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 15

Luxe pralinedoos Tentations
€ 23,58

Samenstelling

. Een selectie van ambachtelijke pralines 
met subtiele smaken, zonder alcohol

. 250 g

 

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen

Luxe pralinedoos Emotions
€ 33,96

Samenstelling

. Gulle mengeling van ambachtelijke  
pralines met subtiele smaken,  
zonder alcohol

. 360 g

Prijzen excl. BTW
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Geschenkdozen

The Classics
€ 31,13

Samenstelling

· 2 chocoladerepen

· Knapperige wafels

· Speculoos

· Peperkoek

· Joris-snoepjes

Prijzen excl. BTW
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Geschenkdozen

The Favourites
€ 42,45

Samenstelling

· Chocoladebrokken

· Knapperige wafels

· Kubus van 9 cuberdons

· Peperkoek

· Orangettes

Prijzen excl. BTW
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Geschenkdozen 19

The Discovery
€ 68,87

Samenstelling

· 5 artisanale melocakes

· 1 assortiment pralines ‘Tentations’ 250 g

· 100 g zachte nougat

· 1 assortiment fijne tuiles,  
 witte, melk-, en donkere chocolade

· 1 doosje met 4 truffels

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 20

Bursting with goodness
€ 80,19 | 1,2 kg

Samenstelling

· Truffels & pralines

• Nougatine tuiles

• Mini melocakes melkchocolade

• Orangettes

• Studentenhaver

• Koffiebonen

• Hazelnootjes omhuld met chocolade

Prijzen excl. BTW



Geschenkdozen 21

Niet de geschenkdoos gevonden  
die u zocht? 

Stel gerust zelf uw geschenk  
samen met uw favoriete lekkernijen 
uit onze brochure. We maken met  
plezier een offerte op maat.
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S C H A T T E NS C H A T T E N
E N  L E K K E R N I J E NE N  L E K K E R N I J E N



Schatten en lekkernijen 23

Prijzen excl. BTW

Single-origin tabletten 
Bean-to-bar
€ 4,62 | 45 g

GHANA 100%

Zwarte chocolade

GHANA 85%

Zwarte chocolade

VIETNAM 80%

Zwarte chocolade

PERU BRUTUS 75%

Zwarte chocolade

INDIA 72%

Zwarte chocolade

COSTA RICA 70%

Zwarte chocolade

COSTA RICA  
LIGHT TOASTED 
70%

Zwarte chocolade

MADAGASCAR 65%

Zwarte chocolade

COSTA RICA 40%

Melkchocolade



Schatten en lekkernijen 24

Prijzen excl. BTW

Fijne orangettes 
zwarte of melkchocolade
€ 10,85 | 170 g

Een gekonfijte sinaasappelschil  
omhuld met een laagje zwarte of 
melkchocolade.



Schatten en lekkernijen 25

Prijzen excl. BTW

Zwevezeelse Florentines
€ 9,34 | 9 stuks

Een krokante biscuit met  
gekarameliseerde amandelen  
en botercrème gedipt in  
witte chocolade.



Studentenhaver
€ 13,68 | 250 g 

Een plakje chocolade met walnoot, 
amandelnoot, hazelnoot en rozijntjes. 
Een combinatie van witte, melk- en  
zwarte chocolade.

Schatten en lekkernijen 26

Prijzen excl. BTW

Chocoladebloemen
€ 13,68 | 250 g 

Verfijnde caraque bloemetjes in  
witte, melk- en zwarte chocolade.



Nougatine tuiles
€ 9,34 | 24 stuks

Knapperig assortiment 
van zwarte, melk- en 
witte chocolade met 
nougatine.

Ronde chocoladeplakjes 
met hazelnoot
€ 13,68 | 15 stuks 

Melkchocolade met  
gekarameliseerde hazelnoten.

Schatten en lekkernijen 27

Prijzen excl. BTW



Zakje met hazelnoten
€ 9,90 | 170 g 

Omhuld met een laagje melk-  
of zwarte chocolade.

Zakje met Piemonte 
cacao hazelnoten
€ 11,90 | 170 g 

Omhuld met een laagje donkere 
ganache en cacaopoeder.

Zakje met amandelnoten
€ 11,80 | 170 g 

Omhuld met chocolade  
en een vleugje citroen.

Schatten en lekkernijen 28

Prijzen excl. BTW



Schatten en lekkernijen 29

Prijzen excl. BTW

Manneken Pis
€ 7,55 | 13 cm 

Chocoladefiguur in witte, 
melk- of zwarte chocolade.

Chocoladereep
€ 2,83 

Witte, melk-, zwarte  
chocolade of brésilienne 
melkchocolade.

Chocospoon
€ 3,77 

Een blokje chocolade om te 
laten smelten in een kopje 
heerlijke warme melk. 
Zwarte of melkchocolade.



Schatten en lekkernijen 30

Prijzen excl. BTW

Zachte vanillewafels  
met chocolade
€ 5,66

Zachte vanillewafels
€ 5,19 



Krokante vanillewafels  
met chocolade
€ 5,66

Krokante vanillewafels
€ 5,19 

Schatten en lekkernijen 31

Prijzen excl. BTW



Chocolade rochers
€ 3,77

Een heerlijk mals koekje  
met gemalen kokosnoot gedipt  
in donkere chocolade.

Rochers
€ 3,68 

Een heerlijk mals koekje 
met gemalen kokosnoot.

Schatten en lekkernijen 32

Prijzen excl. BTW



Schatten en lekkernijen 33

Prijzen excl. BTW

Traditionele speculaas
€ 5,66 

Vanillespeculaas
€ 5,66 

Traditionele speculaas 
met amandel
€ 6,60 



Schatten en lekkernijen 34

Prijzen excl. BTW

Florentines
€ 6,70 

Gekarameliseerde amandelen 
met een vleugje honing en 
donkere chocoladebodem:  
een perfecte balans.

Romia’s
€ 4,72 

Koekjes met licht 
gekarameliseerde amandelen  
en citroen.

Amandelbrood
€ 4,72 

Knapperig koekje van geraspte 
amandelen en specerijen: 
subtiele smaak.



Schatten en lekkernijen 35

Prijzen excl. BTW

Peperkoek | groot
€ 6,60 | 440 g

• Honing & karamel

• Gekonfijt fruit

• Suikerparels

Peperkoek | klein
€ 3,77 | 220 g 

• Gember

• Gember & sinaasappel

• Amandelen & abrikoos

• Appel & rozijnen



Schatten en lekkernijen 36

Prijzen excl. BTW

Traditionele cuberdons
€9,43 | 186 g 

De beroemde Geldhof-cuberdons!  
Cuberdons hebben een krokante buitenkant 
met een zachte frambozencoulis binnenin.



Schatten en lekkernijen 37

Prijzen excl. BTW

Uitzonderlijke
pâtes de fruit
€ 7,45

Fruitsmaken omhuld 
met fijne suiker.

Rademakers 
Hopjes
€ 4,25 

Heerlijke karamel 
en koffiesnoepjes.
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Personaliseren
by Elisabeth

PERSONALISATIE OPTIES:
Wij bieden 5 verschillende 
manieren om uw geschenken 
te personaliseren.

1. Sleeve
Plaats je logo/merk op  
een sleeve die wij rond  
uw geselecteerde dozen 
schuiven.

2. Kaart
Laat je boodschap drukken 
op een klein kaartje dat 
wij bij uw geschenk voegen.

3. Label kaart
Sluit het zakje met een 
elegant geplooid en 
gepersonaliseerd kaartje.

4. Doos 
Personaliseer de doos.

5. Lint
Een mooi lint met  
uw logo of merk. 

1. 2. 3. 4.

38
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Meer informatie nodig?  
U wenst een bestelling te plaatsen?

Stuur uw mail naar sophie@elisabeth.be  
en wij helpen u graag verder.

+32 (0)479 68 01 84  
www.elisabeth.be



Individuele levering
Wij kunnen de pakjes individueel versturen naar 
elk adres afzonderlijk. Per adres in België: € 7. 
Wij leveren u een excellijst waarin u de  
adressen kan invullen. Na verzending sturen wij  
u een lijst met de track and trace nummers.  
Niet geleverde en niet opgehaalde pakketten 
zullen door de post automatisch naar uw bedrijf 
worden teruggestuurd. Hiervoor rekenen we de 
kosten van de post aan u door (€ 2,5/retour).  
Voor individuele leveringen in het buitenland 
maken wij graag een gepersonaliseerde offerte.

Gegroepeerde levering
Levering in Brussel (1 adres): €  16
Levering buiten Brussel (1 adres): €  30
Levering buitenland (1 adres): op aanvraag

Algemene verkoopsvoorwaarden
Bij bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk 
de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

Personalisering
Bij het personaliseren van een project is  
het aan de klant om de afdruk te valideren.

Betalen
Tenzij anders aangegeven, moeten onze facturen 
binnen 7 dagen na de datum van verzending van  
de factuur worden betaald. Voor nieuwe klanten 
moet de betaling voor de levering gebeuren.

Klacht
Elke klacht moet ons per aangetekende brief 
binnen de acht dagen na de schriftelijke 
kennisgeving van ontvangst van de goederen 
opgestuurd worden.

Annulering van de bestelling na de validatie  
van de bestelbon
In geval van annulering van een bestelling na de 
bevestiging van de bestelbon, wordt er een boete 
van 20% op de totale factuur aangerekend.

Voorwaarden
by Elisabeth

4040



41

Referenties
by Elisabeth



Onze 9 winkels

Boterstraat 43
1000 Brussel

Boterstraat 49
1000 Brussel

Grasmarkt 55
1000 Brussel

Stoofstraat 55
1000 Brussel

Louizalaan 49
1060 Brussel

Kerkstraat 163
1150 Brussel

Korte Gasthuisstraat 35 
2000 Antwerpen

Markt 10
8000 Brugge

Rue Vieille du Temple 22 
75004 Parijs
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