
Paasassortiment

Paasontbijt 
1e Paasdag 

thuisbezorgd?

Vrolijk
Pasen! 



ONTBIJT
• Paasontbijt voor 2 personen € 50,46
• Paasontbijt voor 4 personen € 83,35

Thuisbezorgd 1ste Paasdag tussen 8:00 en 10:00u

CHOCOLADE
Verras uw relaties/medewerkers met prachtige Paaschocolade 
creaties uit eigen chocolaterie. Alle chocolade artikelen worden met 
‘callebaut’ chocolade bereid en zijn om uw vingers bij af te likken.

• Paasei gestreept groen/geel  € 12,39
• Gegoten chocolade haas (27cm)  € 9,17
• Luxe bonbon ei (+/-275gr.)  € 13,72
• Gegoten chocolade kip op mandje met Paaseitjes   € 7,60
• Gegoten tablet ei (185gr.) let op: brievenbus proof  € 7,34
• Gegoten tablet ei (100gr.) let op: brievenbus proof  € 4,59

LET OP: de chocolade eieren kunnen gedecoreerd worden in  
bedrijfskleuren, super origineel! Verder zijn er diverse Paasfiguren 
die wij gieten in onze eigen chocolaterie. Interesse in maatwerk? 
Vraag naar de mogelijkheden!

LUXE VERPAKKING
• Luxe koker staniol (Paas) eitjes assorti (250gr) € 6,42
• Vogelnestje met luxe bonbon eitjes € 7,57
• Chocolade bonbons met uw logo/foto (5 of 7st.) € 0,90 (p/st)

BROOD
• Ambachtelijke Paasstol XXL ca. 80cm lang! € 25,00
• Ambachtelijke Paasstol 800gr. € 8,71
• Ambachtelijke Paasstol 500gr. € 5,51

BANKET
• Cake tulband choco dip Pasen  € 7,29
• Gedoopte Paas roomboterkoekjes assorti € 5,00 

Roomboterkoekjes in chocolade gedoopt of gedecoreerd met fondant 
• Pot vol Pasen  € 8,22

Een vd Berg pot vol heerlijke Paaskoek
• Paasschuimkuikentjes € 2,71

Alle prijzen in deze folder zijn excl. 9% btw

BESTELLING DOORGEVEN
Mail uw bestelling naar: info@bakkerijvdberg.nl. Kijk op de website 
www.bakkerijvdberg.nl/assortiment/feestdagen voor nog meer mogelijkheden.
Neem voor verdere vragen gerust contact op met één van onze bakkers 0174-521443.

Paaslekkernijen

Personaliseren? 
Vraag naar de 
mogelijkheden!



Pakket 1
KIP OP MAND

• Gegoten chocolade kip op mandje        
gedecoreerd met paaseitjes

PAKKETINHOUD

€7,60

Pakket 2
EI EI EI

• Luxe koker Paaseitjes (200gr.)
• Chocolade tablet ei (100gr.)
• Gedoopte Paas roomboterkoekjes (250 gr.)

PAKKETINHOUD

Pakket 3
GEZELLIG PASEN

Pakket 4
PAAS DELUXE

• Paasei gestreept gepersonaliseerd   
met logo

PAKKETINHOUD

€12,95

€15,50
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• Paasstol (500gr.)
• Cake tulband choco dip
• Paasbonbon ca. 100gr.

PAKKETINHOUD

€20,95



Brievenbuspakketten

PAKKETINHOUD
• Mini paaseitjes assortiment
• Chocolade tablet ei (100gr.)

PAKKETINHOUD
€10,95

PAKKETINHOUD

Een ei hoort erbij
pakket

WIST U DAT 
We bijna al onze producten kunnen personaliseren? 
Denk aan bijvoorbeeld uw bedrijfslogo op een stol of 
een paasei in uw bedrijfskleuren. Maar ook de 
verpakking kunnen we personaliseren. Vraag naar de 
mogelijkheden. 

AANBIEDING
Bij afname van 10 of meer pakketten kunnen wij u mooie 
kortingen geven. Neem hiervoor contact met ons op.

BESTELLING DOORGEVEN
Mail uw bestelling naar: info@bakkerijvdberg.nl. Kijk 
op de website www.bakkerijvdberg.nl/assortiment/
feestdagen voor nog meer mogelijkheden. Neem voor 
verdere vragen gerust contact op met één van onze 
bakkers 0174-521443.

Pakket op maatStel zelf 
samen

Vitamine C (hocolade)
pakket

Paas post
pakket G

enoem
de prijzen zijn excl. €6,95 verpak en verzendkosten

• Chocolade tablet ei (185gr.)
• Proefstolletjes 2st.
• Staniol eitjes

• Chocolade tablet ei (185gr.)

€14,50€9,50


