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Personaliseren? 
Vraag naar de 
mogelijkheden!

Ontbijt of brunch 
op de zaak?

VOL MET VROLIJKE LEKKERNIJEN

NIEUW! PICK & MIX
DE LEKKERSTE
PAKKETTEN 

We ontzorgen volledig! Vraag naar 
de mogelijkheden voor een ontbijt/
brunch op maat!



PICK EN MIX

TIJD VOOR GEZELLIGHEID

CHOCOLADE

LUXE VERPAKKING

BROOD

BANKET

Paasassortiment

Ontbijt of Brunch op kantoor? Geheel op maat te bestellen. We ontzorgen volledig! 
Vraag naar de mogelijkeden, voor een ontbijt of brunch op maat.

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 (in bedrijfs kleuren ook mogelijk)
• Paasei gebakken ei
• Gegoten chocolade haas (27cm)
• Luxe bonbon ei (+/-275gr.)
• Gegoten chocolade kip op mandje met Paaseitjes
• Gegoten chocolade kip op mand (+/- 500gr.)
• Gegoten tablet ei (185gr.) Let op: brievenbus proof
• Gegoten tablet ei (100gr.)  Let op: brievenbus proof
• Happy Easter reepje

• Luxe koker staniol (Paas) eitjes assorti (250gr.)
• Vogelnestje met luxe bonbon eitjes
• Chocolade bonbons met uw logo/foto (5 of 7st.) pst

• Ambachtelijke Paasstol XXL ca. 80cm lang
• Ambachtelijke Paasstol 800gr. 
• Ambachtelijke Paasstol 500gr.

• Cake tulband choco dip
• Cake tulband naturel
• Paasstaaf
• Paas roomboterkoekjes gedipt in chocolade 250gr.
• Paas roomboterkoek kranjes 150gr.
• Paasschuimkuikentjes

€12,80
€13,72
€9,18
€14,64
€8,03
€16,47
€7,34
€4,59
€2,99

€7,80
€8,22
€0,92

€25,65
€9,64
€6,38

€8,21
€7,30
€6,38
€5,51
€3,67
€3,21

Alle prijzen in deze folder zijn excl. 9 %
 btw

Stel uw eigen pakket samen, ‘Pick & Mix’ uit ons gehele Paasassortiment! Verwen uw medewerkers/relaties 
met een gepersonaliseerd relatiegeschenk. (Bijna) Alles is mogelijk! 

Vanaf 10 pakketten geldt een mooie staffelkorting! Vraag naar de voorwaarden. Neem gerust contact met 
ons op: 0174-521443 of stuur een mail naar info@bakkerijvdberg.nl. We helpen u graag! 

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!



• Gegoten chocolade kip op mand
• Paaseitjes

• Cake tulband choco dip Pasen
• Chocolade ei 65gr. 

• Vogelnestje met luxe bonbon eitjes
• 2 proefstolletjes
• 4 schuimkuikentjes

KIP OP MAND

TULBAND PAKKET

PAKKET PASEN 
VROLIJK

nu voor
€8,-

nu voor
€14,95

nu voor
€12,95



Pick & Mix

PICK & MIX

Stel uw eigen pakket samen, ‘Pick & Mix’ uit ons gehele Paasassortiment! Verwen uw 
medewerkers/relaties met een gepersonaliseerd relatiegeschenk. (Bijna) Alles is mogelijk! 

€2,00
€0,60

LUXE VERPAKKINGEN

• Luxe verpakkingen (vanaf)
• Brievenbusdoos

Pakket versturen? Vraag naar de mogelijkheden!

Nieuw!


