Bestellijst Kerst

Aantal Kerstspecialiteiten

Prijs

Roomboter amandel kerstkrans (500 gram)
¤
Roomboter amandel kerststaaf (250 gram)
¤
Kerststol met amandelspijs (400 gram)
¤
Kerststol met amandelspijs (750 gram)
¤
Kerststol met amandelspijs (1000 gram)
¤
Kerststol met amandelspijs, rum en noten (750 gram) ¤
Kerststol met amandelspijs, rum en noten (1000 gram) ¤
Luxe kerstbonbons in mooie kerstdoos (250 gram)
¤
Zweedse broodkrans gevuld met banketbakkersroom, ¤
rozijnen, geglaceerd met fondant, feestelijk versierd (6 pers.)
Kerstfondant cake, geglaceerd met witte fondant
¤
Cake tulband fondant / chocolade / red velvet*
¤

12,50
6,50
5,25
9,95
11,50
10,95
12,50
11,95
10,95
7,95
8,95

* doorstrepen wat niet van
toepassing is

Aantal Kerstpakketten

Prijs

Kerstpakket 1

¤ 14,95

Paperbag gevuld met 1 kerststaaf, 2 schuimkransjes,
roomboter kerstkransjes (100 gr.) en kerstchocolade (100 gr.)

Kerstpakket 2

¤ 19,95

1 Kerststol (400 gr.), 1 kerststaaf en 1 kerstfondant cake.
Verpakt in mooie kerstdoos.

Kerstpakket 3

¤ 31,95

1 Kerststol (400 gr.), 1 kerststaaf, 1 kerstfondant cake,
roomboter kransjes (200 gr.), schuimkransjes (100 gr.)
en kerstchocolade (100 gr.) In luxe verpakking.

Kerstpakket 4

Hoe te bestellen?

Vul het formulier in en stuur
het per e-mail naar:
info@bakkerijdekoning.nl
Of bestel in onze webshop via:
www.bakkerijdekoning.nl
U kunt het formulier ook afgeven
in onze winkels.

Ophalen/Bezorgen

Kerstpakket 5

¤ 54,95

1 Kerststol (1000 gr.), 1 kerstkrans, 1 cake tulband fondant,
kerstbonbons (250 gr.), 6 kerst petit fours, schuimkransjes
(100 gr.) en kerstkransjes (200 gr.). In luxe verpakking.
Prijzen zijn per stuk of per kilo incl. 6% BTW
Bij afname van 10 > 49 stuks of kilo’s per soort 10% korting
Bij afname van 50 > 99 stuks of kilo’s per soort 15% korting
Bij afname van 100 of meer stuks of kilo’s per soort 20% korting

Uw gegevens:

Deze bestelling willen wij graag
ophalen/laten bezorgen* op
….…………….…....…….…… 2018
tussen 8.00 en 12.00 uur of
tussen 12.00 en 16.00 uur*

Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

*doorhalen wat niet van toepassing is.

E-mail:

Bestellingen vanaf ¤ 10,- worden
gratis bezorgd in de gemeente
Binnenmaas en gemeente Strijen.
Voor bestellingen onder de ¤ 10,rekenen wij ¤ 5,- bezorgkosten.
Vanaf ¤ 100,- bezorgen wij gratis
in heel de Hoekse Waard.

Tel. nr.:
Fax nr.:

I.v.m. onze planning stellen wij het
zeer op prijs als u uw bestelling minimaal 3 dagen van tevoren doorgeeft.

¤ 44,95

1 Kerststol (400 gr.), 1 cake tulband, 1 kerstfondant cake,
kerstbonbons (250 gr.), kerstkransjes (200 gr.), 6 kerst petit fours,
1 pak bakkersbeschuit en 1 pak crackers. In luxe verpakking.

2018

De Koning

Beste Echte Bakker

ZUIDWEST NEDERLAND

De Echte Bakker
Oranjeplein 14, tel (078) 676 19 38, Puttershoek
Noord Voorstraat 31, tel (078) 673 22 76, ‘s-Gravendeel

