
Tafeltje, dek je
WIL JIJ DEZE KERST NIET ALLEEN MET JE 

KOOKKUNSTEN INDRUK MAKEN OP JE GASTEN?  
DE PRACHTIGE SERVIEZEN EN KERSTDECORATIE  

VAN XENOS MAKEN VAN IEDERE TAFEL EEN PLAATJE!
Fotografie SASKIA VAN OSNABRUGGE Styling MAAIKE KOORMAN

Met kerst pakken we uit – niet alleen met het eten, maar ook met  
de aankleding. Want smaakt het kerstdiner niet nóg lekkerder als 
het geserveerd wordt op een feestelijk gedekte tafel? 

Of je nu een chique etentje voor vrienden organiseert, een 
gezellige avond met familie of juist een casual feestje met de  
kids, het feest is niet compleet zonder passende aankleding. Bij  
dat chique etentje horen immers prachtige champagneflûtes, 
tijdens de avond met familie mag een uitgebreide kaasplank  
niet ontbreken, en de kids maak je blij met een glitterende 
sterrenslinger. 

In het enorme assortiment van Xenos vind je een scala aan 
prachtige serviezen en decoratie om elke kersttafel om te toveren 
tot een spetterende eyecatcher. Of je nu houdt van lekker veel 
tierelantijntjes, of liever gaat voor een wat simpelere look, je vindt 
er gegarandeerd iets wat bij jouw diner past. Kies voor een 

compleet op elkaar afgestemde serviesset, of sla aan het mixen  
en matchen met de verschillende borden, kommen, schaaltjes  
en glazen. Het is tenslotte maar één keer per jaar kerst!

Laat je op deze en de volgende pagina’s inspireren door onze 
absolute favorieten uit het grote assortiment van Xenos. Wij 
hebben ervoor gekozen om een rustige basis te combineren met 
een vrolijke touch. Durf ook out of the box te denken: serveer een 
feestelijke soep eens in een stoere mok in plaats van een diep  
bord, en show de laagjes van je dessert in een glazen weckpotje. 
Waar je ook voor kiest, maak er samen met de Xenos-collectie  
een verbluffend mooie kerst van!

De kerstcollectie van Xenos ligt nu in de winkel! Je kunt de items 

kopen bij een Xenos-vestiging bij jou in de buurt, of sla je slag 

online op xenos.nl. 

Deze pagina: 1. Dinerbord, Vagos, € 7,99  
2. Ontbijtbord, Vagos, € 5,99 3. Schaal, Vagos,  
€ 4,99 4. Diep bord, Vagos, € 6,99 5. Kleine  
bordjes, zwart-wit, set van 4, € 5,99  6. Wijnglas  
met gouden rand, € 2,49 7. Mes, Legend, matzwart, 
€ 3,49 8. Vork, Legend, matzwart, € 3,49 9. Lepel, 
Legend, matzwart, € 3,49 10. Glitterslinger met 
sterretjes van papier, 150 cm, € 1,49 11. Lage 
kandelaar, goud of zilver, € 1,99 12. Dinerkaars, 
vanaf € 0,59
Volgende pagina, links: 1. Plank van 
acaciahout, vanaf € 12,99 2. Mes, Chippendale 
vintage, € 2,99, 3. Kleine bordjes, zwart-wit, set  
van 4, € 5,99 4. Boomstam-onderzetter, set van  
4, € 2,49 Rechts: 1. Boomstam-onderzetter, set 
van 4, € 2,49 2. Glas met gouden rand, € 2,49 
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1. Groene waterfles, 1 liter, € 3,99  
2. Transparante waterfles, 1 liter, € 2,99  
3. Transparante waterfles, 0,5 liter, € 2,79  
4. Kerstboompje, 25 cm, € 1,99  
5. Kerstboompje, 20 cm, € 1,59

1. Dessertlepel, Legend, matzwart, € 2,49 2. Schaaltje, 
zwart-wit, vanaf € 2,99 3. Donkergrijs bord met 

strepen, € 2,99 4. Matte beker met strepen, groot  
€ 2,99 5. Matte beker met strepen, klein,€ 2,49  

6. Kleine bordjes, zwart-wit, set van 4, € 5,99 7. Lage 
kandelaar, goud, € 1,99 8. Dinerkaars, vanaf € 0,59
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Links: 1. Mes, Chippendale vintage, € 2,99 2. Vork, Chippendale vintage, € 2,99 3. Lepel, Chippendale vintage, € 2,99 4. Papieren bloemen, set van 4, € 1,49 
5. Papieren lint, set van 3, € 0,99  Rechts: 1. Champagnekoeler, zwart, € 2,99 2. Champagneglas met gouden rand, € 2,49 

Een houten snijplank als onderbord geeft een warm en stoer effect. 
In combinatie met andere natuurlijke materialen krijgt je tafel 
daardoor een heel rustige uitstraling. Maak het af met een paar 

dennentakken uit het bos of je eigen tuin die je in het midden  
tussen de borden legt, en je bent ready to party!

1. Plank van mangohout, vanaf € 9,99 2. Thee-/dessertlepel, 
Chippendale vintage, € 1,99 3. Lepel, Chippendale vintage, € 2,99 
4. Glazen potjes met klemdeksel, vanaf € 2,49 5. Lage kandelaar, 
zilver, € 1,99 6. Dinerkaars, vanaf € 0,59 7. Papieren lint, set van 3, 
€ 0,99 8. Papieren labels, set van 10, € 1,29
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