Kerst 2018
Roomboter amandelstol
Een heerlijke, met roomboter bereide stol, met 100% zuivere amandelspijs. Verkrijgbaar in
650 of 1150 gram.

Roomboter speculaasstaaf
Met roomboter bereide speculaasstaaf, gevuld met 100% zuivere amandelspijs

Roomboter amandelstaaf /amandelkrans
Met roomboter gemaakte korstdeeg, gevuld met 100% zuivere amandelspijs.

Roomboter tulbandcake met chocolade dip
Klassieke tulbandcake, overgoten met Callebaut chocolade en hazelnoten in melkwit of puur
gevuld met appel kaneel en rozijnen.

Broodtaartje met kruidenboter
Tomaat/olijfbroodjes met meergranenbroodjes, met huisgemaakte kruidenboter

Roomboter cake
Nieuw in ons assortiment! Drie heerlijke kleine cakjes gevuld met of.
 stukjes speculaas.
 Appel rozijn
 neutraal

Nogatine taart
Ouderwetse slagroom nogatine taart verkrijgbaar in: 5/6 of 10/12 personen.

Heerlijke vruchten monchou
Gesorteerd. {kleine gebakjes lekker fris)

Chipolata taartje
Wie hoopt er nu niet op een gezellige Kerst? Met deze verrassend lekkere taart, haalt u een
topper in huis. 10 tot 12 personen

Schwarzwalder kirsch 10p. of 12 p.
Heerlijke chocolade cake, gevuld met kersen en slagroom afgemaakt met verse
pure callebout chocolade. 10 tot 12 personen

Worstenbrood/saucijzenbrood
Uit eigen bakkerij .

Speculaascake
Smeuïge speculaascake met krakend amandelbeslag

Gevulde speculaas
Uit eigen bakkerij, per 250 gram verpakt

Dikke dries
Roomboter stollendeeg, op een bedje van speculaas. Met 100% zuivere amandelspijs

Tussen 27 en 31 december bakken wij dagelijks verse oliebollen en
appelbeignets!

Artikel:

Prijs per st. Aantal Bedrag:

Stol 650 gram

€ 8,45

€

Stol 1150 gram

€ 13,95

€

Kruidenboter broodje

€ 3,45

€

RB amandel staaf

€ 4,95

€

RB speculaasstaaf

€ 4,95

€

RB Amandelkrans

€ 9,50

€

Tulbandcake choco puur
€ 14,95
gevuld met crème rum
Tulbandcake witchoc en
€ 14,95
noten gevuld met appel
rozijnen en kaneel
Tulbandje neutraal vanille € 12,30

€

Chipolata taart 10 p.

€ 22,25

€

Chipolata taart 12 p.

€ 23,25

€

Schwarzwalder kirsch 10p. € 22,25

€

Schwarzwalder kirsch 12p. € 23,25

€

Nogatine slagrtaart 10p.

€ 18,50

€

Nogatine slagrtaart 12p.

€ 19,50

€

Nogatine slagrtaart 5/6p.

€ 9,95

€

kleine vruchten monchou

€ 1,50

€

Speculaascake

€ 5,80

€

Gevulde speculaas per ons € 2,00

€

Dikke dries

€ 8,25

€

Saucijzenbroodje

€ 1,85

€

Worstenbrood

€ 1,60

€

Oliebol naturel met
poedersuiker
Oliebol met rozijnen en
appel en poedersuiker
Appelbeignet

€ 0,95

€

€ 1,10

€

€ 1,65

€

Aktie -11 oliebollen

€ 9,50

€

€

€

Olie bollen

Naam :………………………………………………………………
Adres :………………………………………………………………
Telfnr. :………………………………………………………………

Let op: Uiterste inlever datum van deze
bestellijst is op Dinsdag 18 December.
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen, en een
heel gelukkig nieuwjaar.

