Bakkerij Baas
Burg. Hoogenboomlaan 40
tel 0226-354510
www.bakkerijbaas.nl
info@bakkerijbaas.nl

_____ Paaslekkers zie hierboven in het kader…………………………………………………..
Paasstol met zuiver roomboteramandelspijs gedecoreerd met een kip
Moscovische tulband………………………………………………...………..….€ 4,95
______Cake tulband met roomboter gebakken……………..….…..........…………… € 6,95
Kwarkbolletjes……………………………………………………………...…
4 voor
Scone’s ………..ook de clotted cream maken we zelf à € 2,25 per bakje…..………...... 4 voor
Vruchtenbrood luxe rozijnenbrood met room en vruchten 6 pers. Zo lekker!!………...
Paaskipje…. ……… witbrood / bruinbrood …………………………………………

€ 10,00______
€ 8,95
€ 6,95
€ 9,95 ______
€ 2,95 ______
€ 2,95
€ 6,95
€ 0,75

Hoogwoudse Zuster………………..Een specialiteit van uw bakker…………… € 5,95 € 7,95
West-Friese Krentenmik…………………………………………………....€ 5,50
€ 10,95 _____
Duivenkater.. ……………………...Zoet witbrood naar origineel recept………………. € 2,95
______Molensteen……………………….. Heerlijk Frans desembrood………………………… € 2,95
Stokbrood………………………….Wit / Bruin ………………………..……..
€ 2,10
Bourgondisch olijvenbrood…Gevuld met o.a. paprika, olijven, uien, kaas, tomaat..
€ 3,95

In de winkel heel veel meer soorten hartige broden en desem half afgebakken
10 gesorteerde kadetten…...wit en bruin met en zonder zaadjes……….…………..… €
6 kadetten ………………wit bruin of volkoren………..………….……….….……
€
Paasfeestbrood……………samengesteld uit 16 verschillende kadetten……………… €
Broodkrans….…………….witbrood of bruinbrood……………..………...……….….. €
Croissants……………….. hand gemaakt en natuurlijk met roomboter…….…….
€
Chocolade croissant / Ham Kaas croissant …………….………..……...………..……. €

3,95
2,25
5,25
3,95
0,95
1,75

Roomboteramandel Paasstaaf gevuld met amandelspijs…………………………….….
Petit glacé……….heerlijke luxe Paaskoekjes……. …..10 stuks per doosje …………
Slagroomsoesjes……gedecoreerd met fondant……….………. 6 stuks ………..…
Paasbonbons uit eigen bakkerij ………………………………….. 10 stuks ………...…

5,95
7,95 _____
3,00
6,95

€
€
€
€

Gevulde Paas jodekoek…Opgemaakt met heerlijke crème…………………vanaf…….. € 18,=______
Paas slagroomtaart / Paas vruchtentaart / Paas mokkataart / Paas crèmetaart
Rond of vierkant……………….............. 12 - 16 - 20 -25 personen…………………..
____
Paas appeltaart ……………. met slagroom + € 1,50…………..12 persoons ……..….. € 17,50
Gesorteerd Paasgebak………………………………per stuk …………………..……… € 2,15
Paasvlaai …mango bavaroise met paasversiering……..8 pers. € 11,50 ..12 persoons € 14,50
Paaskano… Met room, vruchten en gezellige paasversiering………..………………….. € 8,95

Wordt gehaald Ja / Nee
Datum … april 2019
Naam;
Adres;
Plaats;
Telefoon:

Bezorgkosten

€ 2,50
Totaal € _________

