Bestellijst Sint

Aantal Sintspecialiteiten

Prijs

Roomboter amandelletters (500 gram)*
Roomboter amandelletters (750 gram)*
Roomboter amandelstaven (250 gram)
Roomboter gevulde speculaasstaaf
Speculaaspopjes (2x100 gram)
Speculaaspop (250 gram)
Speculaaspop (500 gram)
Chocoladeletter
Chocoladeletter luxe gedecoreerd
Kruidnoten (per 1000 gram)
Pepernoten (per 1000 gram)
Marsepein varken (1000 gram)
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9,95
14,50
5,50
3,95 * Onze standaardletter is een M. Indien u een
3,95 andere letter wenst, dan kunnen wij dit voor u
5,50 verzorgen. U betaalt hiervoor een toeslag van
¤ 1,- per letter. Noteer hier uw alternatieve letter:
8,50
6,50 .........................................................................
7,95 	Tekst of logo op uw sinterklaas product is
7,80 mogelijk bij een afname vanaf min. 10 stuks.
Extra toeslag ¤ 1,- per product.
8,0o Voor meer informatie en het aanleveren van
32,50 tekst en logo kunt u contact met ons opnemen.

Aantal Sintpakketten

Prijs

Sintpakket 1

¤ 5,95

Jute zakje gevuld met 250 gr. pepernoten en 250 gr. kruidnoten.

Sintpakket 2

¤ 14,95

Paper bag gevuld met 1 speculaasstaaf, 250 gr. pepernoten,
250 gr. kruidnoten, 2 taai taai popjes en 1 chocoladeletter.

Sintpakket 3

¤ 14,95

Paper bag gevuld met 1 Speculaaspopje, 250 gr. pepernoten,
250 gr. kruidnoten, 1 amandelstaaf, 1 chocoladeletter.

Sintpakket 4

¤ 21,95

1 Roomboter amandelletter, 1 chocoladeletter, 250 gr. pepernoten,
1 speculaaspop (250 gr.) in luxe verpakking.

Sintpakket 5

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

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.

¤ 31,95

1 Amandelstaaf (250 gr.), 1 gevulde speculaasstaaf, 1 speculaaspop
(250 gr.), 1 chocoladeletter, 500 gr. pepernoten, 500 gr. kruidnoten,
200 gr. marsepein in luxe verpakking.
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