
'Tis the Season
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the most wonderful time of  the year,

from our home to yours



VOOR U

Ons Kerstassortiment

100 Jaar geleden kwam Huize 
Van Wely vooral tijdens het 
badseizoen tot leven. Tijdens 
de korte, koude dagen hing 
er een serene stilte in de 
Noordwijkse winkelstraat, en 
pas vanaf de jaren dertig nam 
de kerstspirit vorm aan – zoals 
wij die nu kennen. Een gevolg 
van een reclamecampagne van 
Coca-Cola. In die krachtige 
campagne uit 1931 gaf dit 
frisdrankmerk een jolig 
personage aan ‘Santa Claus’. 
Van deze Amerikaanse versie, 
stamt onze voorstelling van de 

kerstman af. 

Kerstmis wordt wereldwijd 
gevierd, en elk land heeft zijn 
eigen gewoontes en tradities. 
In Nederland vieren we twee 
kerstdagen, en steeds vaker 
plakt men er een derde dag 
aan vast. En dan te bedenken 
dat we ook nog Sinterklaas 
vieren. We houden wel van 
een feestje. Deze feestdagen 
staan vooral in het teken van 
familie. Gezellig samenkomen, 
geschenken geven en genieten 

van lekker eten & drinken.



Voor de honderdste keer stelt 
Huize van Wely traditiegetrouw 
een kerstassortiment voor u 
samen. Jaarlijks verheugen wij 
ons op de tijd waarin huiskamers 
zijn gevuld met cadeautjes 
van Huize van Wely, onder 
de opgetuigde kerstboom. De 
tijd waarin tafels zijn gesierd 
met traditionele stollen en 
roomboter-kerstkransjes, en 
waarin kerstdiners worden 
afgesloten met onze dessert- 
of ijstaarten. De tijd van 
tradities, nostalgie en magie is 

aangebroken.

Ook al is er inmiddels al een 
eeuw voorbijgegaan, nog 
altijd worden de lekkernijen 
op ambachtelijke wijze bereid 
vanuit het vertrouwde adres. 
Hoogwaardige producten, 
waarbij vanaf dag één gebruik 
wordt gemaakt van goede 
grondstof fen. In het atelier 
met louter vakmensen, worden 
de producten afgewerkt tot in 
perfectie: ware kunstwerkjes. 

Voor u, die kwaliteit weet te 
waarderen.

“Van Wely denkt en zorgt voor U!” 
(slogan jaren 30, S .P.C. van Wely)





Christmas
Gifting



Kerstgeschenken





Tru
ffe

ls

Bouchées



¤ 38,50

Giftbox Christmas 
LARGE

Bouchées assortis (17)

Bouchées

¤ 28,50

Giftbox Christmas 
MEDIUM

Bouchées assortis (12)

¤ 14,50

Giftbox Christmas 
SMALL

Truffels assortis (9)



¤ 54,50

Geschenkkist
24 TRUFFELS

Truffels assortis (24)

¤ 10,50

Geschenkkist
2 BOUCHÉES

Bouchées assortis (2)

¤ 8,25

Geschenkkist 
1 BOUCHÉE

Bouchée (1)



¤ 147,50¤ 105,95

Geschenkkist 
34 BOUCHÉES

Geschenkkist 
19 BOUCHÉES

Bouchées assortis (34)Bouchées assortis (19)



¤ 107,00

Geschenkset
MOËT & CHANDON

Moët & Chandon champagne 75cl, & Champagnecake



Champagnecake 
IN KISTJE

Laag jes champagneganache van witte chocolade, afgewisseld met luchtige 
amandelbiscuit, bedekt met amandelmarsepein en een dun laag je pure chocolade
Layers of white chocolate champagne ganache, alternated with light almond 

sponge, covered with marzipan and a thin layer of dark chocolate
¤ 36,50





Sweet Treats
SMALL SHOPPER

assortis mini zoutjes
assorted savory cookies

chocoladetablet
chocolate tablet

honing amandelnuts
honey almond f lans

geschenkkoker chocoladegaletjes
gift tube chocolate gallets

assortis roomboterkoekjes
assorted sweet cookies

BOVENSTAANDE IS EEN VOORBEELD, U KUNT DE INHOUD 

NAAR WENS SAMENSTELLEN. LAAT U ADVISEREN.





Sweet Treats
BIG SHOPPER

hartige stengels in blik
savory sticks in tin

geschenkdoos assortis truffels
giftbox assorted chocolate truff les

chocoladetablet
chocolate tablet

assortis roomboterkoekjes
assorted sweet cookies

kerstconfiture
Christmas confiture

assortis mini zoutjes
assorted savory cookies

rode wijn
red wine

BOVENSTAANDE IS EEN VOORBEELD, U KUNT DE INHOUD 

NAAR WENS SAMENSTELLEN. LAAT U ADVISEREN.



Macaronkrans



Patisserie





Kersttaart



¤ 38,50 (8P)

Kersttaart
Interieur van rood fruit cremeux en amandelbiscuit,  op een bodem van 
chocoladebrownie en pure-chocoladefeuilletine, omhuld met een mousse geïnfuseerd 

met verwarmende specerijen
Interior of red fruit cremeux and almond biscuit, on a base of chocolate brownie 
and dark chocolate feuilletine, covered with a mousse infused with warming spices



Kerstgebakje

Kerst Angel

Crèmeux van rood fruit tussen laag jes 
chocolade- en amandelbiscuit, op een 
koekbodem van pure-chocoladefeuilletine, 
omhuld met een mousse geïnfuseerd met 
verwarmende specerijen

Red fruit cremeux between layers of 
chocolate and almond sponge, on a crispy 
dark chocolate feuilletine, covered with a 
mousse infused with warming spices

Taart bestaande uit moskovisch beslag 
gecombineerd met een crème au beurre 
met stukjes perzik, bitterkoek en rum-
rozijnen, bekleed met marsepein

Sponge cake combined with crème au 
beurre with pieces of peach, macaroon 
and rum raisins, covered with marzipan

¤ 5,45

¤ 41,95 (8P)

¤ 52,45 (10-12P)



Bûche de Noël
Crème au beurre van mokka met gianduja en rum-rozijnen, tussen laag jes chocolade- 

en amandelbiscuit, op een bodem van harde wener
Mocha gianduja buttercream with rum-raisins, between layers of chocolate and 

almond sponge, on a crispy sugar dough base
¤ 26,50



Macaronkrans
Luchtige roomboterkoek met amandelspijs en banketbakkersroom, gecombineerd met 

vanilleganache, afgewerkt met macarons in de smaken pistache & framboos
Sablé breton with almond paste and pastry cream, combined with vanilla ganache, 

topped with pistachio & raspberry macarons
¤ 28,75



Pistachekrans
Pistachecake gevuld met stukjes amarena-kersen en amandelspijs, 

bedekt met pistachegruis
Pistachio cake f illed with pieces of Amarena cherries and almond paste, 

topped with chopped pistachio
¤ 24,75



Vegan Engelse Kerstcake
Vegan fruitcake rijkgevuld met gedroogde vruchten, noten en rum, 

geglazuurd met fondant
Vegan fruitcake packed with dried fruit, nuts and rum, glazed with fondant

¤ 19,50



Banketkrans





Banketkrans
Laag jes roomboterbladerdeeg met een vulling van zachte 

amandelspijs, afgewerkt met krokant victoriabeslag
Wreath made of f laky puff pastry with sweet almond paste, 

topped with crispy victoria almond batter
¤ 18,50 (500gr)



Banketstaaf
Laag jes roomboterbladerdeeg met een vulling van zachte 

amandelspijs, afgewerkt met krokant victoriabeslag
Flaky puff pastry f illed with sweet almond paste, topped with 

crispy victoria almond batter
¤ 9,75 (250gr)



Kerststol

Stol met rozijnen, krenten, walnoten, gekonfijte sinassnippers, bigarreaux, 
sukade, specerijen en zachte amandelspijs, bestrooid met poedersuiker

Dutch Christmas bread with raisins, currants, walnuts, candied citrus cubes, 
bigarreaux, spices and sweet almond paste, covered with powdered sugar

¤ 11,25 (500gr) 

¤ 20,50 (1000gr)







Hartige Stengels
IN BLIK

Kaaskoekjes
IN BLIK

Roomboterkoekjes
IN BLIK

Roomboterbladerdeeg met kaas, op 
smaak gebracht met gefruite ui, sesam 
en maanzaad
Puff pastry sticks with cheese, f lavored 
with sauteed onion, sesame and poppy seed 

Gevuld met drie soorten zoute koekjes 
met kaas
Tin filled with three types of salty 
biscuits with cheese

Gevuld met zes soorten roomboterkoekjes
Tin filled with six types of butter biscuits

¤ 13,50

¤ 12,25

¤ 12,25



Kerstkranskoekjes
Roomboterkoekjes gegarneerd met amandelschaafsel & grove suiker

Christmas wreath cookies topped with almond f lakes & sugar
¤ 9,75 (170gr)

¤ 11,75 (in blik)



Macarons de Noël
Macarons in de smaken pistache & framboos

Pistachio & raspberry macarons
¤ 16,50 (8st/pcs)



Chocoladekrans Deluxe



Chocolaterie



Fluweelzachte pure chocolade ganache op een bodem van harde wener, 
omhuld met pure chocolade

Velvety dark chocolate ganache on a crispy sugar dough base, coated 
with dark chocolate

¤ 21,50 (15cm)

Chocoladekrans
DELUXE



KERST

Chocoladetablet
Melkchocolade met kaneel, rozijnen, amandelen, pistache en nougat

Chocolate milk tablet with cinnamon, raisins, almonds, pistachio and nougat

¤ 6,25 (100gr)





¤ 16,50 (240gr)

MUSKET 

Chocoladeflikken
Handgemaakte melkchocolaatjes, 
bestrooid met musketzaad
Handmade milk chocolates, 
sprinkled with nonpareil seeds

¤ 18,50 (12st/pcs)

Chocoladekransjes 
Handgespoten kransjes van pure, 
melk- & witte chocolade
Handmade wreaths of dark, milk 
& white chocolate



Chocolade kerstfiguren





¤ 25,50 (13cm)

NOTEN

Kerstboom
Boom van melkchocolade op een krokante bodem van feuilletine, 

opgetuigd met noten & gekonfijte sinaasappel
Christmas tree of milk chocolate on a crispy base of feuilletine, 

decorated with nuts & candied orange cubes



CHOCOLADE

Sneeuwpop

CHOCOLADE

Kerstbal

Kerstf iguur van witte chocolade, op een 
krokante bodem van melkchocolade-
feuilletine, afgewerkt met chocolade & 
marsepein
Snowman made of white chocolate on a 
crispy base of milk chocolate feuilletine, 
decorated with chocolate & marzipan 

Melkchocoladebal op een krokante bodem 
van melkchocoladefeuilletine, gedoopt 
in melkchocolade met krokante stukjes 
gekarameliseerde hazelnoot
Christmas ball made of milk chocolate, 
on a crispy base of milk chocolate 
feuilletine, dipped in milk chocolate with 
crunchy pieces of caramelized hazelnut

¤ 22,50 (Ø13cm)

¤ 17,95 (Ø9cm)



Kerst-ijstaart



Glacerie



KERST

IJstaart
Friszure frambozensorbet en koff ieroomijs omhuld met een f luweelzachte witte-
chocoladeroomijs, op een chocolade-amandelbiscuit met gekarameliseerde pecannoten
Raspberry sorbet and coffee ice cream covered with a velvety white chocolate ice cream, 

on a chocolate almond sponge with caramelized pieces of pecan
¤ 41,75 (8P)



IJSBEKER

Kerstsorbet
Sorbetijs gemaakt van framboos, aalbes, wijnperzik, mandarijn, citroen, Bourbon 

vanille en kaneel, gecombineerd met gekonfijte amarena-kersen 
Special Christmas sorbet ice cream, made of raspberry, currant, blood peach, tangerine, 

lemon, Bourbon vanilla and cinnamon, combined with candied amarena cherries 
¤ 9,95 (500ml)



Kerst Petits Glacès



Others



Kerstf iguurtjes van amandelmarsepein, op een bitterkoekje
Christmas figures of marzipan, on a macaroon

¤ 37,50 (15st/pcs)

KERST

Petits Glacès



Kerstboom van amandelmarsepein, op een bodem van melkchocolade-feuilletine
Christmas tree of marzipan, on a base of milk chocolate feuilletine

¤ 27,50 (15cm)

MARSEPEINEN

Kerstboom



Kerstconfiture
Natuurlijke jam gemaakt van framboos, 
kers, aalbes, wijnperzik en citrus met 

frambozenpitjes, rozijnen en specerijen
Natural jam made from raspberry, 
cherry, red currant, peach and citrus with 

raspberry seeds, raisins and spices
¤ 7,75 (300gr)





huizevanwelyhuizevanwely

Huize van Wely Haarlem

Zijlstraat 95

2011 TM Haarlem

+31 (0)23 200 10 86

Huize van Wely Heemstede

Zandvoortselaan 163

2106 AM Heemstede

+31 (0)23 544 29 92

Huize van Wely Gelderlandplein

Gelderlandplein 173

1082 LW Amsterdam

+31 (0)20 644 13 92

Huize van Wely Beethovenstraat

Beethovenstraat 72

1077 JM Amsterdam

+31 (0)20 66 22 009

Huize van Wely Noordwijk

Hoofdstraat 88

2202 GA Noordwijk

+31 (0)71 361 22 28

www.huizevanwely.com


