
Paasbroden	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Amsterdams paasbrood        
Gevuld met amandelspijs en rozijnen, krenten en gedecoreerd met amandelschaafsel.   8.50 

Paasbroeder
Een rond brood ø 18 cm in lagen waartussen bruine basterdsuiker gemengd met kaneel 
en roomboter en een vulling van rozijnen, krenten en kleine stukjes gekonfijte sinaasappel. 9.50 
Lente paasbrood 
Gevuld met amandelspijs, rozijnen, krenten, diverse noten en feestelijk gedecoreerd.   8.50 

Gevuld	brood	en	andere	zoetigheid	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Suikerbroodऀऀऀऀऀ      4,15 
Spelt naturel rozijnenbrood  5 sneetjes 1,95 
Spelt volkoren rozijnenbrood  5 sneetjes 1,95 
Krentenweggeऀ 6 sneetjes 4,25 

Zachte	bolletjes	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Wit bolletje ऀ      0,50 
Bruin bolletje ऀ      0,50 
Krentenbolऀ      0,65 
Briochebolletje 
(ons bekende hamburgerbolletje) gedecoreerd met sesamzaad      0,85 ऀ 
Mueslibolletje      0,70 ऀ

Diverse	Pavébroodjes	(desem)	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Frans/naturel ऀ      0,65 
Meergranenऀ      0,65 
Vijgen/notenऀ      1,25 
Tomaat/olijfऀ      1,25 

Let op! Zie ook achterzijde van deze bestellijst

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  

Om de wachttijd in de winkel zo kort mogelijk te laten zijn, hanteren we tijdsblokken 
waarin je jouw bestelling af kunt halen.  We bakken voornamelijk op bestelling.

Afhaaldatum

O vrijdag 7 april   O zaterdag 8 april

Voorkeurstijdsblok*

O 08.00 - 09.00   O 09.00 - 10.00   O 10.00 - 11.00   O 11.00 - 12.00   

O 12.00 - 13.00   O 13.00 - 14.00   O 14.00 - 15.00   O 15.00 - 16.00

O 16.00 - 17.00 (dit tijdsblok geldt op zaterdag alleen voor onze winkel in de Steenstraat)

*  Bestel op tijd zodat je voorkeurstijdstip nog beschikbaar is.  Wij hebben geen pick-up point in 
onze winkels.
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Croissants	en	stokbrood	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Franse roombotercroissantऀ      1,10 
Diepvries roombotercroissant (zelf afbakken)      1,10 
Meergranen croissantऀऀ      1,30 
Ham/kaas croissantऀऀ      1,95 
Kaas croissantऀऀऀ      1,95 
Frankfurter croissantऀऀ      1,95 
Frans stokbrood (desem)ऀ      1,60 
Altamura stokbrood (wit)      1,60 
Kaas-uien stokbroodऀऀ      3,95 

Pizza stokbrood      4,50 

Heerlijk	zoet	voor	bij	ontbijt	of	thee	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Panettone tulbandऀऀ      8,50 
Citroen paastulband met een witte chocolade dip      9,95 
Zakje paaseitjes assorti (zakje ongeveer 100 gram)       4,15 ऀऀ
Cannoli (assorti 6 stuks)    ऀ  9,00 ऀऀ
Appelflap      2,00 ऀऀऀऀऀ
Koffiebroodjeऀऀ      1,85 
Sconeऀ      0.75 
Kwarkbolletje     ऀ 0.75 
Bananenmuffin     ऀ 1.95 
Rabarberstukje     ऀ 1.95 
Naturel cake ऀऀऀ      4,85 
Chocolade cakeऀऀऀ      4,85 
Citroen cakeऀऀऀ      4,85 
Granola (400 gram)ऀऀ      4,30 
Granola zonder honing (400 gram)      4,30 
Huisgemaakte appeltaart, Marieke Soetebier (Ø19 cm, 8 puntjes)      12,95 
Chocolade truffeltaart stukjes, Marieke Soetebier      2,80 

Hartig	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Saucijzenbroodje (half-om-half gehakt)       2,10 
Halve saucijzen (half-om-half gehakt)       1,15 
Vega saucijzenbroodje      2,85 
Halve vega saucijzen      1,50 

Worstenbroodje      1,95 

Lekker	voor	op	brood	 	 	 	 		 Prijs	 Aantal
Twisted Jam (diverse soorten)       4,95 
No sugar daddies kokos/hazelnoot/puur (pasta zonder suiker)   4,75 
Noordland jam/stroop      3,95 

Zeemansboter naturel (biologische pindakaas)      4,00 

De paasbestellijst kun je inleveren tot donderdag 6 april 16.00 uur.  Mailen kan ook 
tot dit tijdstip naar winkel@bakkerijtomvanotterloo.nl. Vergeet niet ook je telefoon- 
nummer te vermelden omdat het tijdstip van afhalen kan verschillen van je voorkeurs-
opgave. Indien deze afwijkt nemen we contact met je op. Bij een bestelling per e-mail 
ontvang je altijd een bevestiging.

Je ‘gewone’ broodbestelling kun je hieronder op deze bestellijst aangeven. 
Ook die leggen we graag voor je apart.
Tomaat/olijfऀ      1,05 

Tomaat/olijfऀ      1,05 

Tomaat/olijfऀ      1,05 Tomaat/

Tomaat/olijfऀ      1,05 Tomaat/


