Naam				

Tel.					

Kruis hieronder aan in welke winkel je de bestelling op komt halen en lever
daar ook de bestellijst in! Mailen kan ook, zie achterzijde van deze bestellijst.
Arnhem: O Steenstraat

O

Gr. Lodewijkstraat, of

O

Hoofdstraat in De Steeg

Paasbroden

Amsterdams paasbrood 						
Amsterdams spelt paasbrood						

Prijs Aantal
7.50
8.50

(Alle Amsterdamse paasbroden zijn met amandelspijs en rijkelijk gevuld met rozijnen,
krenten en gedecoreerd met een laagje victoriabeslag)

Paasbroeder, een rond gevuld brood ø 18 cm. 						
(2 lagen waartussen bruine basterd suiker gemengd met kaneel en roomboter
en een vulling van rozijnen, krenten, hazelnoten, kleine stukjes gekonfijte sinaasappel)			
Lente paasbrood

6.95

(gevuld met amandelspijs, rozijnen, krenten, diverse noten en gedecoreerd met victoriabeslag)

7.50ऀऀ

Gevuld brood en andere zoetigheid

Prijs Aantal

Suikerbroodऀऀऀऀऀ						
Molensteentje (meergranen suikerbrood)ऀ						
Spelt naturel rozijnenbrood
5 sneetjes
Spelt volkoren rozijnenbrood
5 sneetjes

3,60
3,90 ऀऀ
1,55
1,55

Krentenweggeऀ

3,75

Briochebrood (briochedeeg licht zoet. Tulbandvorm ø 21 cm)ऀ			

6 sneetjes

3,50

Zachte bolletjes

Prijs Aantal

- met sesamऀ						
- met maanzaad 						

0,50
0,50

- met zonnepitऀ						
Bruin bolletje ऀ						
- met sesamऀ						
- met maanzaadऀ						
- met zonnepit ऀ						

0,55
0,45
0,50
0,50
0,55

Volkoren ऀ						
Muesliऀऀ						
Speltऀऀ						
Woudkorn ऀ						
Krentenbolऀ						

0,45
0,60
0,55
0,50
0,55

Pavé (desembroodjes)

Prijs Aantal

Meergranenऀ						
Vijgen/notenऀ						
Tomaat/olijfऀ						

0,65
1,15
1,05

Wit bolletje ऀ						

Frans/naturel ऀ						

0,45

ऀऀ
ऀ

0,60

Zie ook achterzijde van deze bestellijst

Croissants en stokbrood

Prijs Aantal

Ham/kaas croissantऀऀ						
Kaas croissantऀऀऀ						

1,70
1,70

Frans stokbrood (desem)ऀ						
Kaas-uien stokbroodऀऀ						

1,55
3,90

Heerlijk zoet voor bij ontbijt of thee

Prijs Aantal

Panettone tulband met amarene kersenऀ						
Zakje paaseitjes assorti (zakje ongeveer 150 gram) Per 100 gram €
Appelflap						

8,95
3,50
1,80

Koffiebroodjeऀऀ						
Sconeऀ						
Kwarkbolletje 				 ऀ
Naturel cake ऀऀऀ						

1,70
0.55
0.55
4,40

Chocolade cakeऀऀऀ						
Citroen cakeऀऀऀ						
Granola (400 gram)ऀऀ						

4,40
4,40
4,10

Hartig

Prijs Aantal

Vegasaucijzenbroodje 						
Worstenbroodje						

1,80
1,80

Franse roombotercroissantऀ						
Meergranen croissantऀऀ						

Panettone tulbandऀऀ						

Saucijzenbroodje (half-om-half gehakt) 				

1,00
1,20

8,20

ऀऀ
ऀऀऀऀऀ

1,80

Let op: kruis op de voorzijde van de bestellijst duidelijk aan in welke
winkel je de bestelling op komt halen en lever hem daar ook in.
De bestellijst kun je inleveren of mailen tot vrijdag 10 april,14.00 uur.
E-mail: winkel@bakkerijtomvanotterloo.nl
Je ‘gewone’ broodbestelling kun je hieronder op deze bestellijst aangeven.
Ook die leggen we dan graag voor je apart.













