
Op zoek naar een origineel 

relatiegeschenk? 94Wines 

is een nieuw wijnconcept 

met stijlvolle flessen. Je kunt 

wijn bestellen via de website 

en de fles van een bood-

schap of logo voorzien. Voor 

heel speciale gasten kun je 

ook een filmpje maken. Op 

de fles komt een code te 

staan waarmee de ontvan-

ger online de boodschap 

kan bekijken. Meer weten? 

www.94wines.com

Elke horecagelegenheid heeft er wel een staan: de fooi-

enpot. Meestal helemaal gevuld met kleingeld. Deze pot 

houdt elektronisch bij hoeveel er is gespaard, zodat je 

niet meer de munten hoeft te tellen. Op deze fooienpot 

zit een resetknop, zodat je na het 

leeghalen weer opnieuw kunt begin-

nen met sparen. De fooienpot werkt 

op twee AA-batterijen. Bestellen? 

Ga naar www.bestthings.nl

Met deze Gun Egg Fryer heb je de la-
chers op je hand. Met dit vormpje maak 
je van een gebakken ei een spannend 
ei in de vorm van een pistool. Het fi-
guurtje is ook geschikt voor het maken 
van pannenkoeken, koekjes of een stuk 
pizza. Bestellen? www.bestthings.nl 

ScHiEt    
een eitje    

Of je nu je café wilt pimpen met de Barhocker of op zoek bent 
naar een stijlvol relatiegeschenk, Bierblad heeft weer een 
interessante collectie met handige producten verzameld.    

Samenstelling: Kim Chaigneau

Uitgeteld

Kletsen zonder galm     

Barkruk met benen 

Ook een geinige gadget? Stuur dan een mailtje naar 
redactie@bierblad.nl en wie weet besteden we er aandacht aan.

Voor een keer echt origineel barhangen is deze Bar-
hocker een aanrader. in plaats van een saaie kruk kun 
je de bar aankleden met humor, door de Barhocker 
met sexy vrouwenbenen of stevige voetbalbenen neer 
te zetten. De krukken worden met de hand gemaakt 
uit massief beukenhout. Je kunt ook zelf een eigen 
ontwerp indienen. Meer weten? www.barhocker.nl 

FlessenpOst

Weg met kartonnen bekerhou-

ders. the Original cupkeeper 

kan namelijk wel tegen regen. 

Je kunt met deze houder zeven 

biertjes tegelijk meenemen. De 

kartonnen versie gooi je weg, 

de cupkeeper kun je steeds 

weer opnieuw gebruiken. Op 

deze handige bekerhouder 

kan ook het logo van je onder-

neming worden gedrukt. te 

bestellen in meerdere kleuren, 

lichtgevend of transparant ma-

teriaal. Er komt ook een versie 

voor jeneverglazen op de markt. 

Meer informatie? Kijk op 

www.originalcupkeeper.com   

Je hand verbranden 
aan een gloeiend heet 
handvat is verleden tijd. 
De Banana Handle is 
een warmtebestendig 
handvat met antislip. Je 
vouwt de banaan om het 
handvat en zet ver-
volgens de pan op het 

vuur. De Banana Handle 
is gemaakt van silico-
nenrubber dat geschikt 
is bij het bereiden van 
maaltijden. Het bana-
nenhandvat is werkzaam 
bij temperaturen van 32 
tot 247 graden. Hebben? 
www.megagadgets.nl      

Handig handvat      

WAAiEr VOOr BiEr

in het interieur van horecazaken tref je vaak harde 
materialen aan, zoals steenachtige vloeren, veel 
glaspartijen en hoge plafonds. Hierdoor is er een 
grotere kans op galmgeluid. Door het geroeze-
moes van je gasten is het soms zelfs lastig een 
gesprek te voeren. Het rotterdamse bedrijf Kleur-
label heeft hier iets op bedacht en presenteert de 
akoestische lamp. De lichtbron is functioneel, maar 
ziet er ook stijlvol uit. Kijk voor meer informatie en 
bestellen op www.kleurlabel.nl
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