PRIJS

Amandelstaaf met
100% roomboter en
100% amandelspijs
Boterletter met
100% roomboter en
100% amandelspijs
VERSE ZACHTE
PEPERNOTEN 250 gr.
Gevuld
speculaastaartje
Gevuld
speculaasstukje
Speculaascake

€ 5,95

€ 10,95
€ 3,00
€ 7,95

Sint marsepein
gebakstuk
Sinttaartje

€ 9,50

€ 13,95

Speculaaspop 250 gr.
DIK speculaasstuk
DIK speculaasstuk
met amandelen
Roomborstplaat
200 gr. assorti

Amandelmarsepein
200 gr. bonbonkwaliteit
aardappel/peen/worst

Marsepein worstje
100 gr.

Sint chocolade en
bonbons 200 gr.

hartig taartje (6 pers.) met
ham, tomaat, ei, kaas

€ 3,90
€ 1,85
€ 7,80
€ 7,75

Toscaans breekbrood
€ 4,25

Annelie notenbrood
Annelie
formaggiobrood

€ 5,50

met stukjes oude kaas

€ 4,25

Franse
kruiden-notenbol

€ 3,95

met bieslook, knoflook
en walnoten

met amandelen 250 gr.

100 gr. 2 stuks

Quiche Lorraine

met rijk notenmengsel

9 personen

Speculaasjes 250 gr.
Speculaaspopjes

Roomboter
zoute stengels en
kaas-vlinders 150 gr.
Saucijzenbroodje
Borrelsaucijzen 12 st.

Lekker bij borrel en gourmet!

€ 5,95

Roomboter
speculaasjes

PRIJS

€ 3,95

met amandelspijs en
frisse sinasstukjes

Slagroom
met marsepein
mijter en
gezicht

AANTAL

€ 4,95
€ 4,95
€ 5,75
€ 4,€ 5,95
€ 3,€ 5,95

Stokbrood
Stokbrood groot
Stokbrood
meergranen
Uien-kaas stokbrood

€ 4,25
€ 4,25

€ 4,25
€ 1,85
€ 2,95
€ 2,40
€ 2,95

AANTAL

In onze winkel een grote collectie
Chocolade
Marsepein figuren, handgemaakt in eigen bakkerij
van de allerbeste kwaliteit
Luxe doosjes bonbons
Sint-Vers-Pakketten

Sint-Vers-Pakketten kunt u natuurlijk ook
zelf samenstellen

Verse Pepernoten
Gevuld speculaasstukje
Amandelstaaf
200 gr. Sint-chocolade/bonbons
verpakt in tasje met
decoratie

Verse pepernoten
Amandelstaaf
Dik speculaasstuk
Marsepein worstje
200 gr. Sint-chocolade/bonbons
verpakt in luxe feestdoos

Openingstijden winkel:
maandag 29 november
dinsdag 30 november
woensdag 1 december:
donderdag 2 december
vrijdag 3 december
zaterdag 4 december

8.00 - 18.00 uur
8.00 - 13.00 uur
8.00 - 18.00 uur
8.00 - 18.00 uur
8.00 - 18.00 uur
7.30 - 15.00 uur

€ 19,60

Inleveren uiterlijk
woensdag 1 december voor levering op:
zaterdag 4 december

€ 25,35

afhalen / bezorgen op:
datum:
Verse pepernoten
Gevuld speculaastaartje
Amandelstaaf
2-pak speculaaspopjes
Amandelmarsepein 200 gr. bonbonkwaliteit
aardappel/peen/worst
Roomborstplaat 200 gr.
verpakt in luxe feestdoos
€ 33,75

verpakking
papieren tasje met decoratie
feestdoos klein
feestdoos groot
mandjes, schalen e.d. vanaf

€ 0,75
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,75

Naam:

Adres:

Telefoonnr.
is niet betaald

is betaald

