
Laat u bakkerij produkten bij u thuis bezorgen!!

Moederdag/kermis bestellingen doorgeven tot uiterlijk donderdag 6 mei 18.00 uur

Afhalen is mogelijk op zaterdag 8 mei van 10.00 - 13.00 uur.   Bezorgen na 13.00 uur

Assortimentslijst

Vlaaien Luxe vlaaien

kersen vlaai 11,80 abrikozen + slagroom 15,60

abrikozen vlaai 11,80 spaanse vlaai 16,75

appelstukjes vlaai 11,80 abrikozenbavaroise vlaai 16,75

kruimelvlaai 11,80 kersen + slagroom 15,60

boterkruimel stoofpeer 13,10 kersenverkeerd 16,75

boterkruimel abrikoos 11,80 ski vlaai 16,75

boterkruimel appel 11,80 monchoubav. vlaai 16,75

boterkruimel kers 11,80 christoffelvlaai 16,75

kruisbessen vlaai 11,80 appelcitroenvlaai 16,75

kruisbessen met schuim 14,10 appelvictoriavlaai 16,75

rijstevlaai 11,80 appelkaneelbav. vlaai 16,75

zwarte pruimen vlaai 11,80 rijstevlaai + slagroom 15,60

rode pruimen vlaai 11,80 rijste kersen + slagroom 16,75

appelkrokant 14,10 abrikozen rijste bavaroise 16,75

belgische roomvlaai 16,75

abrikozen linzen vlaai 12,20 advocaatvlaai 16,75

kersen linzen vlaai 12,20 bosvruchtenbavaroise vlaai 16,75

appel linzen vlaai 12,20 bananenbavaroise vlaai 16,75

fruittropicalbavaroise vlaai 16,75

kleine bienenstich 8,55 caramel/hazelnoot bavaroise 16,75

grote bienenstich 15,30 zomervlaai 16,75

cappucinobavaroise vlaai 16,75

gem vruchtenvlaai puddingb. 16,75

Taarten

mokka creme schnitt 10,55 Aardbeien gebak

schuimtaart groot 21,90 Aardb./kersenvlaai 16,35

carameltaart groot 21,90 Aardb.bavaroise vlaai 17,65

christoffeltaart klein 12,20 Aardb. bienenstich klein 8,65

christoffeltaart groot 21,90 Aardb. bienenstich groot 16,05

hazelnoot progres klein 12,20 Aardb. gewone deeg 17,65

hazelnoot progres groot 21,90 Aardb. gew. deeg slagroom 20,45

slagroom nougatine klein 12,20 Aardb. harde wener 17,65

slagroom nougatine groot 21,90 Aardb. hw slagroom 20,45

slagroomtaart middel 18,55 Aardb. korstbodem 17,65

slagroomtaart groot 22,95 Aardb. korst slagroom 20,45



Broodjes Brood

10 zachte puntjes 4,20 witbrood 2,54

6 zachte melkbollen 2,58 wit casino brood 2,54

6 zachte tijger wit 3,18 boerenwit brood 2,63

6 zachte sesam wit 3,18 tijgerwit 2,74

10 zachte witte mini puntjes 4,30 tarwe brood 2,54

6 zachte tarwe broodjes 2,88 tarwe casino brood 2,54

10 zachte tarwe mini puntjes 4,30 boeren tarwe 2,63

6 zachte meergranen broodj. 3,54 boerentarwe sesam 2,74

6 zachte spelt broodjes 3,54 tijgertarwe 2,74

6 muesli broodjes 3,90 fijn volkoren 2,67

6 rozijnen broodjes 3,78 boeren volkoren 2,69

10 zachte brunch broodjes 4,95 boerenvolkoren sesam 2,74

boerenvolkoren tijger 2,74

halfhard broodje 0,51 vollerkoren 3,10

hard broodje 0,51 maisbrood 3,10

schnitt broodje 0,51 zonnebrood 3,10

hard spelt broodje 0,58 woudkoren 3,10

kampioentje 0,58 vikorn brood 3,10

ciabatta broodje 0,95 gildekorn brood 3,10

uienkaas broodje 0,96 gildespelt 3,34

roomboter croissant 0,96 oberlander 2,91

chocolade croissant 1,37 speltbrood 2,48

speltvolkoren 3,46

Stokbrood donker meergranen 3,46

stokbrood wit 2,50

zonnestokbrood 3,00 rozijnenbrood half 2,58

rozijnenbrood heel 4,55

Hartige broodjes suikerbrood half 2,52

saucijzenbroodje 1,90

worstebroodje 1,85

frikandelbroodje 2,10 Totaal

ham kaas croissant 1,80

Naam

Betaling via:

Adres Cash bij aflevering /afhalen

Contactloos pinnen

Telefoon via betalingsverzoek

Afhalen (winkel Baarlosestraat 7)  / bezorgen

(doorhalen wat niet van toepassing)

Bestellen kan via:

Email: info@breetsebakwinkel.nl

Telefoon: 077-8501952 /  077-4654039 Gebakken door:

Whatsapp: 06-28767074

Brievenbus: Baarlosestraat 7


