
Saucijzenbroodje € 2,10

Worstenbroodje € 2,25

Kaasbroodje
met echte kaas

€ 2,25

Poesta
mini borrel hapje met Sloveens gekruid vlees

€ 0,95

halve snacks: saucijs, kaas € 1,25

Hartige snacks 10 stuks per pakje
saucijs, kip, kaas, zalm en poesta

€ 6,95

Zoute koekjes gesorteerd per pakje € 5,95

Peer-Roquefort-brood
met Parmaham en honing

€ 5,95

Toscane-brood
met rode pesto, kaas en olijven

€ 5,95

Pizza Bianco 
Mediteraans brood met olijfolie en zeezout

€ 3,95

Desem kaasbollen  
speciaal voor bij het gourmetten of een borrel

€ 1,75

Oliebollen 10 stuks met rozijnen en krenten € 7,50

Oliebollen 10 stuks zonder rozijnen € 7,50

Appelbeignet met appel en kaneel € 1,95

Ananasbeignet met ananas en pudding € 1,95

Hartige staaf 250 gram
roomboter staaf met fi jn gekruid gehakt

€ 7,95

Zoete krakelingen 5 stuks
Een echte nieuwjaars traditie

€ 7,00

Saucijzenbroodje € 2,10

Worstenbroodje € 2,25

Kaasbroodje
met echte kaas

€ 2,25

Poesta
mini borrel hapje met Sloveens gekruid vlees

€ 0,95

halve snacks: Saucijs, kaas, frikadel € 1,25

Hartige snacks 10 stuks per pakje
saucijs, kip, kaas, zalm en spinazie

€ 6,95

Zoute koekjes gesorteerd per pakje € 5,95

Kerstkoekjes in luxe doos
extra lekker om te delen € 7,25

Kransjes gesorteerd
met amandelen, suiker en echte boter. 250 gram € 5,95

Schuimkransjes 
Aarbeien, vanille, mokka met amandeltjes. 100 gram € 3,95
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Te betalen

Oud & Nieuw
COMBI DEAL

10 oliebollen
4 appelbeignets
10 hartige snacks

€ 22,25

€ 19,95

Het perfecte geschenk
Een ambachtelijke koek 

van biologische roggebloem 
met honing uit De Betuwe 
en een fi jne kruidensmaak 
volgens oud familierecept.

Tielsche Kermiskoek  -  Groot € 19,90

Tielsche Kermiskoek  -  Klein €   9,95

Bonbon 1840 6 stuks
Geïnspireerd door de 7 geheime kruiden in de Kermiskoek

€   6,95

Kransjes Koekjes Schuimkransjes Kerstkoekjes in luxe doos

Maaltijdbroden Desem kaasbol



Kerstkrans 500 gram
roomboter en fi jnste amandelspijs € 15,95

Kerststaaf 250 gram
roomboter en fi jnste amandelspijs €   8,95

Kerst gehaktstaaf 500 gram
roomboter en fi jn gekruid saucijzen-gehakt € 14,95

Kerst gehaktkrans 250 gram
roomboter en fi jn gekruid saucijzen-gehakt €   7,95

Roomboter cake naturel tulband groot € 13,95

Koffi e/rum cake tulband groot € 13,95

Brownie cake tulband groot € 13,95

Red velvet cake tulband groot € 13,95

Dutch High Tea pakket voor 4 personen 16 stuks 
Een feestelijke combinatie van Tielsche Kermiskoek, 
marsepein en bonbons.
Een heerlijke traktatie voor bij de thee of koffi e!

€ 14,95

Luxe Petit four
In de smaken: Aardbei, pistache en marsepein €   2,25

Combi deal: luxe Petit four. 4 stuks = 5e gratis 
In de smaken: Aardbei en pistache  

  €  11,25
€   9,95

Kerst Engel
Dame blanche vulling met witte chocolade €   3,25

Kerstman gebak
Een vrolijk gebakje van frambozenbavarios €   3,25

Russion Tale
Laat u meenemen door de verassende smaken... €   3,25

Petit four chocolade cups 6 stuks
chocolade bakjes met crème in diverse smaken €   7,50

Glacés per stuk
Amandel petit four met glazuur €   1,35

Macarons de Paris 12 stuks in diverse smaken
Amandelmerengue koekje gevuld met ganache € 10,95

Kerstchocolade fi guren - doosje 200 gram
Sneeuwpopje, kerstboom, e.a. €   7,95

Kerstkrans roomchocolade groot
Een chocoladekrans gevuld met kerstchocolade fi guren € 12,50

Chocolade kerstboom
Een speelse lekkernij van chocolade € 12,50

Kerststol groot 1200 gram
royaal gevuld met rozijnen en 200 gram amandelspijs € 16,95

Kerststol klein 600 gram
royaal gevuld met rozijnen en 100 gram amandelspijs €   9,95

Mini-kerststolletje 90gram
royaal gevuld met rozijnen en amandelspijs €   2,25

Italiaans rozijnen brood
Cake-brood met volle melk en rozijnen 375 gram €   4,25

Suikerbrood 450 gram
Rijk gevuld met suikernibs en kaneel €   3,95

Heeft u speciale wensen,
 neem dan contact met ons op:

0344 612 160 , info@bakkerijvanooijen.nl

Alle chocolade is door onze
meester patissiers gemaakt.

Chocolade broodje mini € 0,55

Croissant mini € 0,55

Koffi ebroodje mini € 0,55

Rozijnenbol mini € 0,35

Mini bolletjes (diverse soorten) - Wit / Bruin € 0,35

Kerstboom broodjes schotel - Wit / Bruin
7 minibroodjes met zaadjes € 2,95

Croissant (Roomboter) € 1,25

Stokbrood - Wit / Bruin € 2,50

Ambachtelijke tulbanden

Doos met gevarieerde smaken ± 16 stuks

Doos met gevarieerde smaken  ± 25 stuks

€ 16,75

€ 24,75 

Huisgemaakte gevulde bonbons in vele smaken van Valrhona chocoladeChocolade bavarois ovaal 6 - 8 pers
66% Caraïbe chocolade en bladgoud 6 pers. € 15,95

Hazelnoot-schuimtaart 6 -10 pers
Onze wereldberoemde Schuimtaart 8 pers.  € 14,95

Ski-taart 6 -10 pers
Cake-bodem met pudding, kersen en hazelnoot-schuim € 14,95

Charlottefruit taart 6 -10 pers.
Monchou bavarois met kersen € 15,95

Framboze Lemon Meringue Taart 8-10 pers
Met authentieke Franse schuim € 19,95

Aanbieding

Kersttaart slagroom 12 personen € 19,95

Kerstschnitte Slagroom 6 personen €   9,95

Kerststam ‘Licor 43‘ 5 personen € 12,95

Sachertorte Stam 5 personen
Authentiek Oostenrijks recept € 12,95

Bij inlevering van deze bestellijst op 
zondag 16 december tijdens Dickens Festival:

Gratis oliebollen & warme chocolademelk

Kerstchocolade fi guren Kerstboom Kerstkrans roomchocolade Luxe bonbons in doos

Red velvet cake tulband Koffi e/rum cake tulband Dutch high tea

Russian Tale Kerstman Gebak Kerst Engel

Macarons de Paris Charlottefruit taart Meringue Taart Kerststam ‘Licor 43‘

Kerstkrans Kerststol Kerstboom broodjes schotel

Sachertorte stam

Luxe Petit Four


