
December

winter editie 2022

Personaliseren? 
Vraag naar de 
mogelijkheden!

Oh kom 
maar eens kijken!

SINTERKLAAS, KERST EN OUDJAARS ASSORTIMENT

NIEUW! PICK & MIX
DE LEKKERSTE

PAKKETTEN 

‘GOUDEN’ Pepernoten, 
luxe chocolade letters
en nog veel meer!

OLIEBOLLEN ACTIE!
Deze aanbieding is geldig 
vanaf 50 stuks



• Amandel roomboterstaaf 
• Amandel roomboterletter
• Speculaasstaaf
• Suikervrije staaf
• Saucijzenstaaf 
• Saucijzenletter
• Speculaastaartje
• Speculaas (b)rokken met amandelen (per 2st.)
• Speculaaspop 33cm
• Speculaaspop 48cm

CHOCOLADE

SNOEPGOED

MARSEPEIN

BANKET

Sinterklaas assortiment
• Sinterklaaschocolade 150gr.
• Luxe chocoladeletter 150gr. 
• Luxe chocoladeletter 300gr.

Bij afname vanaf 50 stuks zullen we een aanbieding maken voor opgespoten letters.
• Chocolade bonbon met uw logo/foto (5 of 7 st.)

Onze bonbons zijn gevuld met karamel en worden gegoten in uw eigen bedrijfslogo of 
foto (natuurlijk uit eigen chocolaterie).

• ‘GOUDEN’ Pepernoten 250gr.
• Luxe pot ‘GOUDEN’ Pepernoten 
• Ambachtelijke kruidnoten 200gr.
• Chocolade kruidnoten 200gr. 
• Sint en Pieten schuimpjes 200gr.

• Snijmarsepein 200gr. 
• Bakje ‘gezonde’ snack keuze uit: aardbei,tomaat,

komkommer, paprika en wortel
• Westlands groentekistje 

Handgemaakte marsepeinen groenten in een Westlands kistje verkrijgbaar in 
bijna alle agf-artikelen.

€4,59
€5,05
€7,30

€0,92

€3,21 
€8,21
€2,30 
€2,99
€2,21

€5,50
€4,59

€14,22

€5,46
€9,87
€5,46
€3,35
€5,46
€9,87 
€6,38
€4,36
€5,46
€8,72

LET OP (bijna) alle artikelen kunnen worden voorzien 
van uw eigen logo. Vraag naar de mogelijkheden! Neem 
gerust contact met ons op: 0174-521443 of stuur een mail 
naar info@bakkerijvdberg.nl. We helpen u graag! 

UW LOGO HIER?

Alle prijzen in deze folder zijn excl. 9 %
 btw



Pick & Mix

Stel uw eigen 
pakket samen en 
personaliseer met

 uw eigen logo!

Stel uw eigen pakket samen, ‘Pick & Mix’ uit ons gehele 
Sint of Kerst assortiment! 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! 

PICK & MIX

Nieuw!



€2,00
€0,60

LUXE VERPAKKINGEN

• Luxe verpakkingen (vanaf)
• Brievenbusdoos

Nieuw!

Pakket versturen? Vraag naar 
de mogelijkheden!



nu voor
€10,-

Nieuw!

nu voor
€15,-

Nieuw!

• Roomboter of speculaasstaaf
• Pepernoten 200gr.
• Ambachtelijke kruidnootjes 200gr.
• Heerlijk avondje box

Deze aanbieding is geldig vanaf 15 stuks

HEERLIJK
AVONDJE

• Speculaaspop 33cm
• Luxe chocoladeletter 300gr.
• Sint en Pieten schuim 200gr.
• Luxe diamant verpakking

Deze aanbieding is geldig vanaf 15 stuks

WIE ZOET
IS KRIJGT...



CHOCOLADE

KOEK

BANKET

• Ambachtelijke Kerstbonbons 5 stuks in koker
• Luxe Kerstchocolade 150gr. 
• Luxe chocolade Kerstboom
• Merry Christmas of happy new year reepje
• Chocolade bonbon met uw logo/foto (5 of 7st.) 

Onze bonbons zijn gevuld met karamel en worden gegoten in 
uw eigen bedrijfslogo of foto.

• Chocolade tablet met uw logo/foto 17x12cm 
Meerdere formaten mogelijk 

• Chocolade Kerstster met ambachtelijke bonbons 
Onze chocolade artikelen worden gemaakt in onze eigen chocolaterie.

• Doosje opgespoten Kerstkoekjes (16st.) 
• Kerst roomboter chocolade koekjes 250gr. 

Deze knapperige roomboterkoekjes zijn gedipt in melk, pure 
en witte chocolade. Lekkerrrr… 

• Kerst koekkransjes 250gr. 
• Gesorteerde luxe Kerstkoekjes 150gr. 
• Kerst schuimkransjes (8st.) 

• Kerststol XXL 90cm lang!
Een ludieke stol! Leuk als bedrijfsgeschenk voor in de kantine bijvoorbeeld. 

• Kerststol groot 800gr.
• Kerststol middel 500gr. 
• Kerststol klein (proefstolletje) 
• Kerststaaf  
• Kerstkrans 
• Cake tulband gedipt in chocolade 
• Cake tulband 
• Saucijzenstaaf 
• Saucijzenkrans 

In samenwerking met onze lokale slager hebben we deze letter “ontwikkeld”, 
heerlijk gehakt verpakt in een dun laagje korstdeeg, zoals we zelf het liefst zeggen, 
“het beste van twee werelden”. Dit geldt natuurlijk ook voor onze saucijzenstaven.

• Borrelbrood kaas of gesorteerd met smeersel
• Zoutjes 150gr.
• Luxe saucijzenhapjes 6 stuks

€3,67
€4,59
€5,05
€2,85
€0,92

€15,10
€8,21

€10,05
€5,51

€5,51
€4,13
€2,99

€25,65

€9,13
€6,06
€1,47
€6,38
€10,05
€7,80
€6,88
€5,46
€9,87
€4,82

€4,82
€3,31
€4,13

Kerst assortiment
Alle prijzen in deze folder zijn excl. 9 %

 btw

LET OP (bijna) alle artikelen kunnen worden voorzien 
van uw eigen logo. Vraag naar de mogelijkheden! Neem 
gerust contact met ons op: 0174-521443 of stuur een mail 
naar info@bakkerijvdberg.nl. We helpen u graag! 

UW LOGO HIER?



• Cake tulband choco dip
• Kerststol 500gr.
• Kerst roomboter chocolade 

koekjes 250gr. 
• Luxe chocolade Kerstboom

Deze aanbieding is geldig vanaf 10 stuks

• Borrelbrood 
• Zoutjes 150gr.
• Saucijzenstaaf
• Fles rode wijn
• Kerststol 500gr.
• Cake tulband choco dip
• Kerst roomboter chocolade 

koekjes 250gr. 
• Luxe chocolade Kerstboom

MERRY 
CHRISTMAS

nu voor
€25,-

Nieuw!

nu voor
€50,-

Nieuw!

ROYALE
KERST



Nieuw! Kantine geschenken

ROOMBOTER 
LETTER

nu voor
€9,87

Ambachtelijke letter bereid 100% 
amandelspijs! Ideaal om te delen!

KERST
TAART

vanaf
€26,93

Marsepeintaart met foto/logo in 
verschillende maten verkrijgbaar. 

XXL
KERSTSTOL 

vanaf
€25,65

Ca. 90cm! Bereid met roomboter 
en 100% amandelspijs. 

OLIE-
BOLLEN

15%
korting

Deze aanbieding is 
geldig vanaf 50 stuks


