9
Naam				

9

Tel.					

Naam				

9

Tel.					

Naam				

Tel.					

Kruis hieronder aan in welke winkel u de bestelling op komt halen:

Kruis hieronder aan in welke winkel u de bestelling op komt halen:

Kruis hieronder aan in welke winkel u de bestelling op komt halen:

Arnhem: O Steenstraat

Arnhem: O Steenstraat

Arnhem: O Steenstraat

O

Gr. Lodewijkstraat, of

O

Hoofdstraat in De Steeg

Paasbroden

Lente paasbrood (rijk gevuld met rozijnen, krenten, diverse noten en advocaatdip)
Amsterdams paasbrood zonder spijs 						
Amsterdams paasbrood met spijs 						
Amsterdams spelt paasbrood met spijs 						

Prijs Aantal
7.50
6.50
7.50
8.50

O

Gr. Lodewijkstraat, of

O

Hoofdstraat in De Steeg

Paasbroden

Lente paasbrood (rijk gevuld met rozijnen, krenten, diverse noten en advocaatdip)
Amsterdams paasbrood zonder spijs 						
Amsterdams paasbrood met spijs 						
Amsterdams spelt paasbrood met spijs 						

Prijs Aantal
7.50
6.50
7.50
8.50

O

Gr. Lodewijkstraat, of

O

Hoofdstraat in De Steeg

Paasbroden

Lente paasbrood (rijk gevuld met rozijnen, krenten, diverse noten en advocaatdip)
Amsterdams paasbrood zonder spijs 						
Amsterdams paasbrood met spijs 						
Amsterdams spelt paasbrood met spijs 						

Prijs Aantal
7.50
6.50
7.50
8.50

(Alle Amsterdamse paasbroden zijn rijk gevuld met rozijnen, krenten en noten en gedecoreerd met victoriabeslag)

(Alle Amsterdamse paasbroden zijn rijk gevuld met rozijnen, krenten en noten en gedecoreerd met victoriabeslag)

(Alle Amsterdamse paasbroden zijn rijk gevuld met rozijnen, krenten en noten en gedecoreerd met victoriabeslag)

Desem paasbrood met spijs 						
(rijk gevuld met amandelen, vijgen, pruimen, krenten, rozijnen en gedroogd fruit)				
Suikerbrood						

8.50
3.60

Desem paasbrood met spijs 						
(rijk gevuld met amandelen, vijgen, pruimen, krenten, rozijnen en gedroogd fruit)				
Suikerbrood						

8.50
3.60

Desem paasbrood met spijs 						
(rijk gevuld met amandelen, vijgen, pruimen, krenten, rozijnen en gedroogd fruit)				
Suikerbrood						

8.50
3.60

Vlechtbroodjes en andere luxe broodjes

Prijs Aantal

Vlechtbroodjes en andere luxe broodjes

Prijs Aantal

Vlechtbroodjes en andere luxe broodjes

Prijs Aantal

Prijs Aantal

Mini broodjes

Prijs Aantal

Mini broodjes

Vlechtbroodjes (brioche)
Paaskip klein (brioche)
Paaskip groot (brioche)
Paashaas (brioche)
Scones
Kwarkkwartjes

Mini broodjes

Diverse soorten mini broodjes (om zelf af te bakken)
Diverse soorten mini broodjes (zacht)
Breekbrood kampioen groot
Desem pavébroodjes wit/bruin (om zelf af te bakken)

4 stuks 			
2 stuks 			
2 stuks 			
per stuk
per stuk
per stuk

10 stuks
10 stuks
per stuk		
4 stuks			

2.75
1.20
1.50
1.50
0.50
0.50

Vlechtbroodjes (brioche)
Paaskip klein (brioche)
Paaskip groot (brioche)
Paashaas (brioche)
Scones
Kwarkkwartjes

4 stuks 			
2 stuks 			
2 stuks 			
per stuk
per stuk
per stuk

Prijs Aantal

Prijs Aantal

Diverse croissants en Danisch pastry

Prijs Aantal

Diverse croissants en Danisch pastry

Prijs Aantal

Tulband

Prijs Aantal

Tulband

Prijs Aantal

Tulband

Prijs Aantal

Prijs Aantal

Hartig

Prijs Aantal

Hartig

Paastulband met vanille, chocolade, advocaat en advocaatdip		 		
Panettone tulband 						

Hartig

Saucijzenbroodjes (half-om-half gehakt)
Borrelsaucijsjes met diverse decoraties
Vegasaucijzenbroodjes
Borrelvegasaucijsjes
Worstenbroodjes

per stuk		
16 stuks		
per stuk		
16 stuks		
per stuk		

8.95
8.20

1.80
7.50
1.80
7.50
1.80

De bestellijst kunt u inleveren tot vrijdag 19 april 14.00 uur

Paastulband met vanille, chocolade, advocaat en advocaatdip		 		
Panettone tulband 						

Saucijzenbroodjes (half-om-half gehakt)
Borrelsaucijsjes met diverse decoraties
Vegasaucijzenbroodjes
Borrelvegasaucijsjes
Worstenbroodjes

per stuk		
16 stuks		
per stuk		
16 stuks		
per stuk		

1.00
1.20
1.35
1.20

8.95
8.20

1.80
7.50
1.80
7.50
1.80

De bestellijst kunt u inleveren tot vrijdag 19 april 14.00 uur

10 stuks
10 stuks
per stuk		
4 stuks			

2.75
1.20
1.50
1.50
0.50
0.50

Diverse croissants en Danisch pastry

Franse roombotercroissant 						
Meergranen croissant 						
Chocoladebroodje (roomboter) 						
Spelt croissant						

Diverse soorten mini broodjes (om zelf af te bakken)
Diverse soorten mini broodjes (zacht)
Breekbrood kampioen groot
Desem pavébroodjes wit/bruin (om zelf af te bakken)

4 stuks 			
2 stuks 			
2 stuks 			
per stuk
per stuk
per stuk

Diverse soorten mini broodjes (om zelf af te bakken)
Diverse soorten mini broodjes (zacht)
Breekbrood kampioen groot
Desem pavébroodjes wit/bruin (om zelf af te bakken)

1.00
1.20
1.35
1.20

2.95
2.95
3.50
2.50

Vlechtbroodjes (brioche)
Paaskip klein (brioche)
Paaskip groot (brioche)
Paashaas (brioche)
Scones
Kwarkkwartjes

2.95
2.95
3.50
2.50

Franse roombotercroissant 						
Meergranen croissant 						
Chocoladebroodje (roomboter) 						
Spelt croissant						

10 stuks
10 stuks
per stuk		
4 stuks			

2.75
1.20
1.50
1.50
0.50
0.50

Franse roombotercroissant 						
Meergranen croissant 						
Chocoladebroodje (roomboter) 						
Spelt croissant						

Paastulband met vanille, chocolade, advocaat en advocaatdip		 		
Panettone tulband 						

Saucijzenbroodjes (half-om-half gehakt)
Borrelsaucijsjes met diverse decoraties
Vegasaucijzenbroodjes
Borrelvegasaucijsjes
Worstenbroodjes

per stuk		
16 stuks		
per stuk		
16 stuks		
per stuk		

2.95
2.95
3.50
2.50

1.00
1.20
1.35
1.20

8.95
8.20

Prijs Aantal
1.80
7.50
1.80
7.50
1.80

De bestellijst kunt u inleveren tot vrijdag 19 april 14.00 uur

