
Aantal Kleinbrood zacht Prijs p/st
 Mini mini broodjes (zakje van 10 st.) € 2,10

Aantal Stokbroden 
 Doorhalen wat niet van toepassing is.

 Stokbrood wit (gesneden/ongesn.) € 2,00 
 Stokbrood tarwe (gesneden/ongesn.) € 2,05 
 Stokbrood waldkorn (gesneden/ongesn.) € 2,15 
   
Aantal Om zelf af te bakken 
 Klein wit stokbrood € 1,35 
 Klein waldkorn stokbrood € 1,45 
 Italiaans stokbroodje € 1,60  

Focaccia gegrilde groente € 2,75
 Heerlijke krokant Italiaans brood in diverse smaken, 

 ideaal als bijgerecht!

 Focaccia olijf € 2,75
 Focaccia kaas € 2,75
 Borrelbrood € 4,25 

Een gesorteerd breekbrood met 8 royale stukken inclusief 

huisgemaakte kruidenboter, heerlijk bij de borrel (of het ontbijt)

 Luxe olijfbrood  € 3,95 
 Een rijk gevuld brood, met zongedroogde tomaten en 

 vers geplukte groene olijven (circa 10-12 stukjes)

TIP! Heerlijke luxe hapjes (minimaal 50 st.)  € 0,80 
 Diverse ambachtelijk vers gebakken mini broodjes, belegd  

met verse paling en zalm, filet americain, verschillende  

salades, brie en nog veel meer

 

Aantal  Overige artikelen

Aantal Oud en Nieuw Prijs p/st
 GOUDEN oliebollen  € 0,95 
 Rijk gevuld, met o.a. rozijnen en krenten  

(bekroond met goud door het Nederlands Bakkerij Centrum!)

 GOUDEN oliebollen zonder krenten € 0,95
 Appelbeignet gesuikerd € 1,55
 Ananasbeignet € 1,55
 Berlinerbol € 1,45
 Appelbol suiker € 2,10

Aantal Banket  
Oud en Nieuw marsepein schnitt  € 8,60 

 Oud en Nieuw slagroom schnitt  € 8,25 
 Brownie cake  € 6,95 
 Smaaksensatie! Heerlijke brownie cake met 

 chocolademousse & karamel

 Glühwein cheesecake € 10,00 
 een winters gekruid taartje van cheesecake 

 met een spiegel van glühwein. Bijzonder (en) lekker!

 Opgespoten koekjes (doosje 16 st.)  € 9,50 
 Amandelkoekjes opgespoten met creme en  

afgemaakt met heerlijke decoratie

Aantal Hartig
 Saucijzenhapjes midi de luxe (6 st.)  € 4,02 
 Saucijzenhapje € 0,95
 Saucijzenstaaf  (100% rundvlees) € 4,95 
 Al onze saucijzen/gehakt producten zijn  

samengesteld in samenwerking met lokale slagerijen

 Gehakt stokbrood € 4,15 
 Pizza stokbrood € 3,10 
 Kaas / ui stokbrood € 3,10

Krokant tip! Doe uw oliebollen, hartige broodjes of stokbrood circa 5 minuten in de oven op 200 graden, alvorens u deze serveert.  
Afbak tip! Doe uw afbak producten circa 7-8 minuten in de oven op 220 graden.  

Woensdag 1 januari zijn wij gesloten!  

Afhaaldatum 
DINSDAG 31 DECEMBER 

Afhalen na 09:00 uur 

Uiterste inleverdatum zaterdag 28 december 2019
Naam

Winkel

Postcode en huisnr.

Telefoon

Betaald ja nee

Verkoopster

Bekroond met Goud!




