
Pasen Bestellijst zaterdag 11 april 2020

…… Paasbrood - krenten, spijs € 13,95

…… Paasbrood - krenten, zonder spijs € 12,95

…… Paasbol - rozijnen, amandelen, spijs € 9,95 …… Croissant € 1,15

…… Paasbol - rozijnen, amandelen, zonder spijs € 8,95 …… Croissant sesam € 1,15

…… Paasbol - rozijnen, spijs, fondant € 9,95 …… Spelt croissant € 1,25

…… Paas-ei - rozijnen, hazelnoot, spijs, amandelen € 7,95 …… Chocolade broodje € 1,40

…… Lemon Brioche - brioche, lemoncurd vulling € 9,95 …… Kaasstengel € 1,10

…… Paas Haantje € 1,75 …… Ham-kaas croissant € 2,00

…… Paas kipje sesam - maanzaad € 1,75 …… Frankfurter croissant € 2,00

…… Paas haasje € 1,75 …… Kaasbroodje € 2,00

…… Duivenkater € 5,50 …… Mini croissant € 0,55

…… Broodkrans klein € 1,50 …… Mini chocolade broodje € 0,55

…… Mini bolletjes wit ( 12 st.) € 2,65

…… Lemon meringue taart (6 pers.) € 11,50 …… Mini bolletjes bruin (12 st.) € 2,65

…… Frambozen crostata (6 pers.) € 8,00 …… Mini bolletjes krent (12 st.) € 3,10

…… Appeltaart (6 pers.) € 8,00

…… Lemon meringue tartelette € 2,50 …… Stokbrood wit € 2,10

…… Frambozen tartelette € 2,50 …… Stokbrood spelt € 2,10

…… Appel tartelette € 2,50 …… Stokbrood olijven € 2,10

…… Citroen Baba € 1,75

…… Carrot cake € 1,75

…… Koffie broodje € 1,85

Naam:


Tel.:


E-mail:


Tijdsvak  8:00 -11:00        11:00 - 14:30         

-   Beste klanten, bestellen kan dit jaar alleen met dit formulier.

- U kunt kiezen uit twee tijdsvakken 8:00 - 11:00 of 11:00 - 14:30.

- Uw bestelling dient vooraf betaald te zijn. Bij het betalen in de winkel krijgt u een kassa bon met een 

nummer deze MOET u mee nemen als u de bestelling komt ophalen.

- Bij een telefonische bestelling ontvangt u een tekst bericht met uw bestelling en een betaalverzoek / Tikkie. 

Als deze voldaan is ontvangt u het reserveringsnummer, neem uw telefoon mee met dit bericht bij afhalen.

- Het afhaalpunt is aan de achterzijde van de bakkerij op de parkeerplaats.

- Vrijdag 10 april om 12:00 sluit de mogelijkheid voor bestellen.

- LET OP!! U kunt aan de achterzijde alleen bestellingen ophalen.


Alle overige producten zoals bv bolletjes en brood

kunt u op de achterzijde van dit formulier bij schrijven
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