Heerlijk Hartig
Saucijzenbroodje

€ 1,95

Worstenbroodje

€ 2,25

Kaasbroodje

€ 2,25

Frikadelbroodje

€ 2,25

Poesta

€ 0,75

met Goudse kaas
Kip frikadel met curry

De Paasbrunch
Broodhaantje

€ 1,75

Brioche

€ 0,75

Croissant

€ 1,25

Scones mini 10 stuks

€ 4,95

Cakejes mini 6 stuks

€ 4,95

Palmpasenbroodje van briochedeeg 100 gram
boterbroodje, heerlijk romig
echte Franse roombotercroissant
original British broodje gevuld met rozijnen
in de smaken, carrot, brownie en rozijnen

Donut

in feestelijke kleuren en smaken

Paashaas cupcakes

in feestelijke kleuren en smaken

Cake roomboter

Roomboter vanillecake

Lentelief caketaartje

Sinaascake met amandelspijs in houten bakvorm

€ 1,00
€ 1,95
€ 5,50
€ 4,95

Marmercake in een houten bakvorm

€ 4,95

Stokbrood wit/bruin 450 gram

€ 2,50

Roomboter vanille -en koffiecake

pittig mini hapje met gekruid rundvlees

halve snacks: Saucijs, kaas, frikadel, piri-piri

€ 1,25

Mini’s 10 stuks

€ 5,95

Zoutjes roomboter gesorteerd per pakje

€ 5,20

poesta, kip, kaas, zalm en gehakt

Paaslijst 2017

Maaltijdbrood
Peer-Roquefort-brood

€ 5,95

Toscane-brood

€ 5,95

Mediterranee

€ 4,95

Pizza Bianca

€ 4,95

Kaas/uien stokbrood

€ 3,95

met Parmaham en honing
met rode pesto, kaas en olijven
met kaas, tomaat, olijven en Feta
witte pizza met olijfolie en zeezout
met echte Goudse kaas

Pick-up-Point aan het zijraam

(Betaling vooraf)
Afhalen in de winkel: Zaterdag 15 April 2017

Mini broodjes

Bestelling voor:
Naam :

Chocolade broodje mini

€ 0,55

Croissant mini

€ 0,55

Adres :

Koffiebroodje mini

€ 0,55

Rozijnenbol mini

€ 0,35

Plaats :

mini bolletjes WIT GESORTEERD

€ 0,35

mini bolletjes BRUIN GESORTEERD

€ 0,35

Broodschotel Wit / bruin

€ 2,95

7 mini broodjes, evt. met verschillende soorten zaad
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PICK-UP-POINT
uur

Luxe Paasbrood
Paasstol groot 1200 gram

€ 14,95

Paasstol klein 600 gram

€ 8,95

Mini-Paasstolletje 90gram

€ 2,25

Italiaans rozijnen brood

€ 3,95

royaal gevuld met rozijnen en 200 gram amandelspijs
royaal gevuld met rozijnen en 100 gram amandelspijs
royaal gevuld met rozijnen en amandelspijs
Cake-brood met volle melk en rozijnen 375 gram

Suikerbrood 450 gram

Rijk gevuld met suikernibs en kaneel

€ 3,95

Dutch High Tea

Patisserie
Paasgebak / Patisserie kunstwerkjes

€ 2,95

Dessert-en lepelgebak per stuk

€ 2,60

Paaspetit-fours 5 stuks

€ 8,95

Paaspetit-fours chocolade 6 stuks

€ 7,50

Tulpjes Paaspetit-fours 4 stuks

€ 6,60

Paas amandel-glacés per stuk

€ 1,00

Slagroom soesjes 100 gram

€ 3,25

Crème hoorntjes 100gram

Macarons de Paris 12 stuks in diverse smaken

o.a. chocola / framboos / caramel / chipolata / marsepein
/ advocaat
Glaasjes met chocolade mousse en frisse lemon
Diverse soorten overheerlijke bavaroise of marsepein
Chocolade bakjes met crème in diverse smaken
Chocolade tulp-bakjes met crème in diverse smaken
Amandel petit-four met glazuur in diverse smaken
zelf gemaakte soesjes met echte slagroom
Kletskophoorntje gevuld met mokka of vanille crème
Amandelmerengue koekje gevuld met ganache

Dutch High Tea pakket voor 4 personen 16 stuks

Een feestelijke combinatie van Tielsche Kermiskoek,
macarons, en bonbons. Heerlijke trktatie voor bij de Thee of
bij de koffie!

NIEUW: Pick-up-Point
afhaalservice aan het zijraam

Chocolade en Bonbons
Paaseitjes chocolade

100 gram

€ 3,25

Paaseitjes Picasso

100 gram

€ 3,95

€ 3,95

Paaschocolade figuren

100 gram

€ 3,95

€ 9,95

Chocolade Eieren Groot

4 stuks

€ 9,95

Paashaas Chocolade Groot

50 cm

€ 18,95

Paashaas Chocolade Klein

35 cm

€ 14,95

Paaskuiken in Chocolade Ei

15 cm

€ 8,95

Paaseieren Chocolade Art Deco

15 cm

€ 10,95

Kuikentjes, haasjes, e.a.
gevuld met 100% Zwarte Kip advocaat
in cadeauverpakking
in cadeauverpakking

100% puur LACTOSE vrij

Paas-koekjes
Paashaas koekjes 8 stuks

€ 4,95

Lente spritsjes 250 gram

€ 4,95

Cranberry-spijskoekjes 150 gram

€ 4,95

Kokosmacroontjes 200 gram

€ 4,95

echte roomboter

roomboter nestjes met eitjes
Amandelspijs met cranberry’s lactose- en glutenvrij
Kokoskoekjes glutenvrij

Doubletkoek per stuk

Amandel Wellingtonspijs, moccacreme, chocolade. glutenvrij

€ 1,95

€ 14,95

in cadeauverpakking

*De chocolade hazen en kuikens zijn gemaakt van een
combinaties van melk, wit en pure chocolade.

Paas-desserttaarten
Chocolade bavaroise ovaal

€ 13,95

Japanse Yuzu bavaroise ovaal

€ 13,95

Hazelnoot-schuimtaart

€ 12,95

Advocaat-schuimtaart

€ 14,95

Charlottefruit taart

€ 14,95

Meringue frambose/lemontaart

€ 19,95

66% Cariabe chocolade en bladgoud 6 pers.
Japanse Yuzu, heerlijk fris met fruitspiegeltje 6 pers.
Onze wereld beroemde Schuimtaart 8 pers.
Zachte cake, slagroom en advocaat 6-10 pers.
Roombavaroise met lange vingers en fruit 8 pers.
taart verpakt in zachte Franse schuim 8 pers.

Aanbieding
Paastaart slagroom 12 personen

€ 19,95

Paasschnitte Slagroom 6 pers.

€ 9,95

Bonbons gesorteerd uit alles eigen chocolade atelier
chique verpakking met eigentijdse Paasversiering

Melk
250 gram

€ 12,50

500 gram

€ 24,75

750 gram

€ 37,25

1000 gram

€ 49,50

Aanbieding

Puur

Bij iedere 250 gram bonbons, zakje paaseitjes GRATIS

Gesorteerd

