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Het Kleinste Huis, is gevestigd in… het kleinste huis van Amsterdam! Het piepkleine pandje uit begin
18e eeuw, gelegen in hartje centrum, herbergt de grootste theecollectie van de stad.
Het Kleinste Huis is in 2014 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot theespecialist van formaat.
Met liefde en aandacht voor product, kwaliteit en klant, stellen wij onze collectie (biologische) losse
theeën, afkomstig uit alle windstreken, samen.
Daarnaast verkoopt Het Kleinste Huis een mooie collectie kruiden, specerijen en delicatessen van
Amsterdamse bodem.

HET KLEINSTE HUIS
Onze collectie…

Meer dan
150
verschillende
soorten thee!

…spreekt iedere theeliefhebber tot de verbeelding.
Zoekt u (biologische) losse thee uit India, China, Japan, Indonesië, Bangladesh, Nepal, Sikim, Kenia, Ruanda,
Zuid - Afrika, Vietnam of Thailand? Wij kunnen u zeker helpen!
Ook hebben wij een prachtige collectie theemelanges waarvan een groot deel door onszelf wordt
samengesteld. Premium theeën gecombineerd met vruchten, bloemen, kruiden en specerijen.
Verder vindt u bij ons een keur aan losse kruiden, specerijen, delicatessen en accessoires om van ieder
theemoment een speciaal moment te maken.

KERSTINSPIRATIE
Voor ieder budget een theepakket…

Laat u verrassen
en inspireren!

Onze theecollectie biedt alle mogelijkheden om uit te pakken met kerst.
Of het nou om een kleine attentie gaat of een uitgebreid verwenpakket, geheel door uzelf
samen te stellen, wij zijn u graag van dienst.
In deze folder maakt u aan de hand van de volgende voorbeelden kennis met hetgeen
Het Kleinste Huis voor u kan betekenen:

*
*
*
*

T-Mail
Tea Time Theepakket
Amsterdams Theepakket
Fijnproeverspakket

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en ter indicatie.
Definitieve prijzen worden gemaakt op basis van de uiteindelijk
geselecteerde producten.

€5,95 p.s.

KERSTINSPIRATIE
T-Mail

De verzending
kunnen wij
ook voor u
verzorgen!

Stuur eens T-Mail in plaats van e-mail!
T-Mail is onze collectie ansichtkaarten gevuld met thee.
Een originele manier om iemand te verrassen of te laten weten dat je aan ze denkt.
Deze d.m.v. een zip lock, hersluitbare enveloppen zijn vormgegeven als ansichtkaarten en kunnen per post
worden verzonden. De theekaarten bevatten 8 gram thee en een theefilter, zodat de ontvanger direct
een lekkere pot thee kan zetten.
Speciaal voor kerst kan T-Mail geheel naar uw wens worden vormgegeven. Zowel de afbeelding als de boodschap
kunt u zelf bepalen, waardoor uw kerstgroet nog persoonlijker wordt.

KERSTINSPIRATIE
€5,95 - €7,95 p.s.

Kerstthee

Een kerstwens
op uw
kerstthee!

Wij kijken ieder jaar weer uit
naar december, waarin de winkel vol staat
met de heerlijk geurende kerstmelanges.
Kerstthee wordt vaak cadeau gedaan en
daarom verzorgen wij een extra mooie
verpakking.
Net als de kerstkaarten kunt u de verpakking
van deze kerstthee naar wens laten opmaken
en voorzien van een eigen afbeelding, logo of
tekst.
De verpakking is voorzien van een zip lock en is
hersluitbaar waardoor de thee lang houdbaar
blijft en nog lang na kerst kan worden gedronken.
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€15,95 - €24,95 p.s.

Tea Time Theepakket

Ieder pakket
in een mooie
geschenkverpakking!

Het Tea Time Theepakket is een compact pakket en een fijn geschenk om te ontvangen. Een echt
momentje voor jezelf.
Dit pakket komt in 3 varianten waarin bijvoorbeeld een mooie losse thee, een theemok* en een theetang
de vaste elementen zijn. Dit kan ondermeer worden aangevuld met een extra theeschepje,
biologische honing uit Amsterdam of een chocoladetablet van Het Kleinste Huis.
Het Tea Time Theepakket is geheel naar wens in te vullen. U kunt zelf de soort thee bepalen en een
keuze maken uit de accessoires. Mocht u de voorkeur geven aan een extra delicatesse in plaats van een theemok,
is dit natuurlijk ook mogelijk. Wij denken graag met u mee.
* De theemok op de foto’s is ter illustratie
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€19,95 - €39,95 p.s.

Amsterdams Theepakket

Een mooi
aandenken aan
Amsterdam!

Geboren en getogen in Amsterdam, zijn wij verknocht aan onze stad. Het Kleinste Huis is onlosmakelijk
verbonden met Amsterdam en de stad is een grote inspiratiebron.
Als ode aan Amsterdam hebben wij een prachtige Zeedijk Melange, een Amsterdam Melange, een
Amsterdamse Earl Grey en een Amsterdamse Wintermelange ontwikkeld.
Deze theeën vormen de basis van onze Amsterdamse theepakketten waarin u ook andere producten van
Amsterdamse bodem vindt zoals koekjes, likeur en honing.
Een mooi cadeau voor de kerst maar natuurlijk ook als relatiegeschenk!

KERSTINSPIRATIE
€65,= p.s.

Fijnproevers Theepakket

Aan de hand
van uw ideeën
doen wij u
graag een
voorstel!

In het Fijnproevers Theepakket komt alles samen!
Meerdere soorten thee in luxe verpakking, mooie delicatessen, verschillende accessoires, misschien nog als
extraatje een leuke T-Mail theekaart. Het pakket op de foto dient als voorbeeld. U kunt dit pakket uiteraard
geheel naar wens invullen.
Dit pakket laat zich ook goed uitwerken in themas. Denk bijvoorbeeld eens aan:
Detox, Zen, Kleur, Smaak, Land, Vruchten, Kruiden… en ga zo maar door.
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€5,95 - €14,95 p.s.

Delicatessen

Smaakmakers
met
thee!

Onze delicatessen smaken niet
alleen goed bij de thee maar
zijn soms zelfs gemaakt met thee!
Zoals onze chocoladetabletten van
eigen receptuur. Fairtrade
chocolade gecombineerd met o.a.
Earl Grey of Rooibos.

Ruwe honing uit de Amsterdamse
parken

Het bier van Ridder Bliek is
gebrouwen met onze Lapsang
Souchong wat zorgt voor een
bijzonder smakelijk bier.

Chocolade met thee

Koekje-uit-Amsterdam
Hartje Mokum likorettes vinden
hun oorsprong op de wallen en zijn
hartverwarmend lekker.
Koekje-uit-Amsterdam zijn
roomboter koekjes waarvan de
opbrengst voor de daklozenopvang
bestemd is.
De Amsterdamse honing is geoogst
door imkers die hun bijenvolken
houden in de Amsterdamse
tuinparken.

Amsterdamse likorettes

Koﬃe

Bier met thee

Zelfs aan de koﬃeliefhebber is
gedacht. De Amsterdam
Espresso en Amsterdam Heritage
zijn een waar genoegen om te
drinken.

€2,95 - €17,95 p.s.
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Accessoires

Accessoires
maken uw
theepakket
compleet!

Thee-accessoires mogen natuurlijk
niet ontbreken in een theepakket!
We hebben een uitgelezen selectie van
theefilters, infusers, tangen, schepjes,
lepels, timers en thermometers waar u
uit kunt kiezen…
…en een canvas ‘tote bag’ om het
theepakket in te verpakken is ook nog
eens praktisch geschenk!

HET KLEINSTE HUIS
Contactinformatie

Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u meer informatie over het creëren van een mooi theepakket voor
de feestdagen?
Neem dan contact met ons op!
Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan onze winkel.

Het Kleinste Huis
Oude Hoogstraat 22
1012 CE AMSTERDAM
020-7527585
www.hetkleinstehuis.nl
info@hetkleinstehuis.nl

