
Aantal Paasbrood Prijs p/st
 Paasstol groot € 9,25 
 Onze Paasstollen zijn rijk gevuld (bereid met 100% 

 amandelspijs), afgewerkt met roomboter en verpakt 

 met een zakje poedersuiker  
 Paasstol klein € 5,50
 Proefstolletje per stuk € 1,40
 Haanbroodje (groot) € 1,30
 Kipbroodje (klein) € 0,70
 
Aantal Paasbanket
 Cake tulband met chocolade dip € 9,95 
 Naked cake in paasstijl € 9,05
 Monchou slof  € 10,75
 Frisse monchou slof op een 

krokante bodem  

met fruitige topping

 

 Marsepein Paas schnitt   € 8,75
 Advocaat schnitt  € 8,95
     Heerlijke schinitt met 

 laagjes chocolade cake en 

 afgemaakt met heerlijke 

 advocaat

Aantal Paaskoek, schuim en chocolade  Prijs p/st
 Chocolade Paaskoekjes (250 gr.) € 5,35 
 Fondant Paaskoekjes (250 gr.) € 5,35 
 Banketkoekjes (250 gr.) € 5,50 
 Paas merengue choco dip per 4 € 5,00 
 Paas ei gestreept (± 500 gr.) €13,25 

Paas ei bonbon  €20,00 

Aantal Gebakjes
 Mini marsepein gebak (4 st.)  € 4,80 
 Verschillende smaken & kleuren mini marsepein 

	 gebakjes,	erg	leuk	voor	bij	de	koffie	en	thee

 Opgespoten Paaskoekjes (doosje 16 st.) € 9,95 
 Soesjes (per 100 gr. ±6 st.) € 2,35 
 Hoorntje (per 100gr. ±7st.) € 2,35

Aantal  Overige artikelen 

Bestelformulier - Pasen 2021
UITERSTE INLEVERDATUM DONDERDAG 1 APRIL 2021

Op bestelling  
zijn er ook “bijzondere 
stollen” verkrijgbaar, 
denk aan lactose vrij,  

zonder noten, etc. Deze 
kunt u in de winkel  

bestellen t/m 25-3-2021 
en zijn vanaf 31-3-2021  

af te halen



Aantal Hartig  Prijs p/st
 Saucijzenhapjes midi de luxe (6 st.) € 4,20 
 Saucijzenhapje € 0,95 
 Saucijzenbroodje € 1,85
 Gehakt stokbrood € 4,15 
  
Aantal Om zelf af te bakken  
 Klein wit stokbrood € 1,35 
 Klein waldkorn stokbrood € 1,45 
 Italiaans stokje € 1,60 
 Borrelbrood € 4,25
 Een gesorteerd breekbrood met 8 royale stukken incl. huis- 

gemaakte kruidenboter, heerlijk bij het ontbijt (of de borrel) 
Gesorteerde luxe afbak bollen (4st.)  € 3,20

TIP! Heerlijke luxe hapjes (minimaal 30st.)  € 0,85 
 Diverse ambachtelijke vers gebakken mini broodjes, belegd 

met	verse	paling	en	zalm,	filet	american,	verschillende	salades,	

brie en nog veel meer!

 *Uitzondering minimaal aantal stuks

 i.p.v. 50 nu 30 stuks i.v.m. Pasen

Aantal Ontbijt TIP 
 Crackers kaas / sesam / koolhydraadarm € 2,10
 (omcirkel wat van toepassing is)  

 Paasontbijt pakketje                  € 10,99                   
 Leuk ontbijt pakketje met: 4x mix midi bolletje /  

2x kipbroodjes / 2x proefstolletjes / 6x crackers  

& 100gr. Paaseitjes!

Aantal Stokbroden Doorhalen wat niet van toepassing is

 Stokbrood wit (gesneden/ongesn.) € 2,05 
 Stokbrood tarwe (gesneden/ongesn.) € 2,10 
 Stokbrood waldkorn (gesneden/ongesn.) € 2,20 

Aantal Kleinbrood zacht                                 Prijs p/st
 Krentenbollen (6 st.)                               € 3,90 
 Eierkoeken (6 st.)                                € 3,66 
 Witte puntjes (6 st.)               € 2,82 
 Witte bollen (6 st.) € 2,82
 Bruine tarwe bollen (6 st.) € 2,82 
 Volkoren puntjes (6 st.) € 3,30 
 Volkoren puntjes zonnebloempitten (6 st.) € 3,60 
   
Aantal Kleinbrood zacht midi
 Midi broodje wit (6 st.) € 2,10 
 Midi broodje bruin tarwe (6 st.) € 2,00 
 Midi eierkoeken (6 st.) € 2,40 
 Midi krentenbollen (8 st.) € 2,58 
 Mini mini broodjes (zakje van 10 st.) € 2,20
 Midi Hoornse broeder € 1,20
 Midi suikerbroodje € 1,05 
   
Aantal Kleinbrood krokant
 Midi croissant € 0,60 
 Croissant € 0,95
 Ham/kaas croissant  € 1,80
 Boeren berg bol wit € 0,80
 Boeren berg bol donker € 0,80
 Kampioentje € 0,80
 Pyramide Waldkorn € 1,05 
 Tijgerbol wit € 0,80  

   

Let op! Dit assortiment is ook grotendeels 
via de webshop te bestellen
webshop.bakkerijvdberg.nl

Ook kunt u hier kiezen voor de optie bezorgen!

Krokant tip! Doe uw hartige en krokante broodjes of stokbrood circa 5 minuten in de oven op 200 graden, alvorens u deze serveert.
Afbak tip! Afbak tip! Doe uw afbak producten circa 7 minuten in de oven op 220 graden.  

Zondag 4 april (1e Paasdag) en maandag 5 april (2e Paasdag) zijn wij gesloten!  

Betaald ja nee

Verkoopster

Afhaal tijdvak          __ :00 uur - __ :00 uur

Afhaaldatum ZATERDAG 3 APRIL 2021
I.V.M. CORONA BIJ VOORKEUR BESTELLING VOORAF VIA PIN AFREKENEN

Onderstaande in te vullen door verkoopster Naam

Winkel

Postcode en huisnr.

Telefoon


