PRIJS

AANTAL

Kenmerken van onze
oliebollen: luchtig, met veel
smaak
6 oliebollen met vulling
10 oliebollen met vulling
+ 1 gratis

6 oliebollen zonder vulling
10 oliebollen zonder vulling
+ 1 gratis

€ 6,90
€ 11,50

€ 6,90
€ 11,50
woensdag 30 december
géén broodbezorging aan huis
Openingstijden winkel:
maandag 27 december:

8.00 - 18.00 uur

dinsdag 28 december:

8.00 – 13.00 uur

woensdag 29 december

8.00 – 18.00 uur

€ 9,00

donderdag 30 december

8.00 - 18.00 uur

€ 15,00

vrijdag 31 december

Appelschijfjes in beignetdeeg, gefrituurd en door
kaneelsuiker gehaald
6 appelbeignets
10 appelbeignets
+ 1 gratis

Gemaakt van een beslag met verse kwark.
Belangrijk: luchtiger, minder vet, zacht van smaak.
Lekker alternatief of aanvulling op oliebollen

7.15-15.00 uur

Leveren op vrijdag 31 december
Uiterlijk inleveren: woensdag 29 december
Naam:

€ 7,50

6 kwarkini’s
10 kwarkini’s
+ 1 gratis

€ 12,50

Adres:
Tel:
De bestelling:

Gefrituurde bol, door de
kaneelsuiker gerold, gevuld
met banketbakkersroom
Bladerdeegdriehoek,
gevuld met gehakte appel,
krenten en rozijnen.
In de oven gebakken en
bestrooid met poedersuiker
Héle appel in bladerdeeg,
gevuld met kaneelspijs

per stuk
€ 2,00

per stuk
€ 1,85

per stuk
€ 2,75

Is niet betaald

Is betaald

gesneden/niet gesneden
casino / hoog / knip
tijger / sesam
hoog / knip
tijger / sesam

Wit
Wit
Tarwe
Tarwe
Volkoren fijn
Volkoren
sesam / geplette tarwe
Waldkorn
Vikorn
Pompoenbrood
PUUR SPELT brood licht

Toscaans breekbrood

PRIJS
€ 4,25

Stokbrood wit
Stokbrood wit groot
Stokbrood meergranen

€ 1,85
€ 2,95
€ 2,40

AANTAL

6-pak witte puntjes
10-pak witte puntjes
6-pak witte bolletjes
10-pak witte bolletjes
6-pak volkoren puntjes
6-pak krentenbollen

€ 3,30
€ 4,50
€ 3,30
€ 4,50
€ 3,60
€ 3,60

6-pak gesorteerd
6-pak tijgerbollen
6-pak witte pistolets
6-pak wit sesam+maanzaad
6-pak winners licht meergr.
6-pak waldkorn pistolet

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60

Lieve klanten,
Deze jaarwisseling kunt u, zoals u ziet, een beperkt aantal producten bestellen.
Er kan ook NIETS ANDERS besteld worden dan de artikelen, vermeld op deze lijst.
Zoals u weet sluiten wij na 31 december 2021 voorgoed de deuren.
Niet álle grondstoffen zijn derhalve meer voorradig.
In de week na Kerst én op Oudjaarsdag kunnen overige lekkernijen nog maar beperkt
gebakken worden.
U kunt uw keus in de winkel maken uit de dan aanwezige artikelen.
Wij vertrouwen op uw begrip en zien u graag, ook deze laatste week, nog in de winkel.
Bakker Roodenrijs en medewerkers.

