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Kerst Koekjes
Kerstkoekjes in luxe doos

gesorteerde Kerstkoekjes en spritsjes € 6,95

Kransjes met suiker
extra lekker. 100% roomboter 250 gram € 4,95

Kransjes gesorteerd
met amandelen, suiker 100% roomboter 250 gram € 4,95

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

Doubletkoeken met chocolade
gevuld met mokkacreme € 1,95

  Zaterdag 24 december 2016 Kerst
  Zaterdag 31 december 2016 Oudjaar

Heerlijk Hartig
Saucijzenbroodje € 1,95

Worstenbroodje € 2,25

Kaasbroodje
met Goudse kaas

€ 2,25

Frikadelbroodje
Kip frikadel met currysause

€ 2,25

Poesta
Pittig mini hapje met gekruid rundvlees

€ 0,75

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

Hartige mini’s 10 stuks per pakje
saucijs, kip, kaas, zalm en poesta

€ 5,95

Zoutjes roomboter gesorteerd per pakje € 5,20

Maaltijdbrood
Peer-Roquefort-brood

met Parmaham en honing
€ 5,95

Toscane-brood
met rode pesto, kaas en olijven

€ 5,95

Mediterranee
met kaas, tomaat, olijven en Feta

€ 4,95

Pizza Bianco
witte pizza met olijfolie en zeezout

€ 3,95

Kaas/uien stokbrood
met echte Goudse kaas

€ 3,95

Oud en Nieuw 2016/2017

Oliebollen 10 stuks met rozijnen en krenten € 7,50

Oliebollen 10 stuks zonder rozijnen € 7,50

Appelbeignet met appel en kanneel € 1,95

Ananasbeignet met ananas en pudding € 1,95

Hartige staaf 250 gram
roomboter staaf met fijn gekruid gehakt

€ 6,95

Zoete krakelingen 5 stuks
Een echte nieuwjaars traditie

€ 7,00

Saucijzenbroodje € 1,95

Worstenbroodje € 2,25

Kaasbroodje
met Goudse kaas

€ 2,25

Frikadelbroodje
Kip frikadel met currysaus

€ 2,25

Poesta
Pittig mini hapje met gekruid rundvlees

€ 0,75

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

Hartige mini’s 10 stuks
saucijs, kip, kaas, zalm en poesta

€ 5,95

Zoutjes roomboter gesorteerd per pakje € 5,20

Hieronder niet in-
vullen s.v.p.

Kransjes met amandelen Schuimkransjes Doubletkoeken 

Verantwoord frituren = bij ons 30% minder vet

Chocola

Brood

Westluidense straat 43, Tiel. tel: 0344 612 160
info@bakkerijvanooijen.nl | www.bakkerijvanooijen.nl

Gratis parkeren voor de deur

Kerstlijst  2016

NIEUW: Pick-up-Point
afhaalservice aan het zijraam

Pick-up-Point aan het zijraam
(Betaling vooraf )

Hieronder niet invullen s.v.p.



Kerstbanket
Kerstkrans 500 gram

roomboter en fijnste amandalspijs € 13,95

Kerststaaf 250 gram
roomboter en fijnste amandalspijs €   7,95

Kerst gehaktkrans 500 gram
roomboter en fijn gekruid saucijzen-gehakt € 12,95

Kerst gehaktstaaf 250 gram
roomboter en fijn gekruid saucijzen-gehakt €   6,95

Kerst specialiteiten
Koffie/rum cake tulband groot € 9,95

Wintertaartje
sinaas-cake met amandelspijs en Vicoriabeslag € 5,95

Tulbandjes 6 stuks
In de smaken, vanille, chocolade en rozijnen € 4,95

cup-cake Kerst per stuk
Kleine cakejes in feestelijke kleuren en smaken € 1,95

Scone’s mini 10 stuks
Original British scones gevuld met rozijnen € 4,95

Patisserie
Luxe Kerstgebak / kleine kunstwerkjes / Kerstman gebak

o.a. chocola - framboos - caramel - chipolata - marsepein € 2,95

Dessert-en lepelgebak per stuk
Glaasjes met chocolade mousse en frisse lemon € 2,60

Petit-fours 6 stuks
Chocolade bakjes met crème in diverse smaken € 7,50

Glacés per stuk
Amandel petit-four met glazuur in diverse smaken € 1,00

Slagroom sneeuw soesjes 100 gram
zelf gemaakte soesjes met echte slagroom € 3,25

Crème hoorntjes 100gram
Kletskophoorntje gevuld met mokka of vanille crème € 3,95

Macarons de Paris 12 stuks in diverse smaken
Amandelmerengue koekje gevuld met ganache € 9,95

Kerst-desserttaarten
Chipolata schnitte 6 pers

met 2 sterren bekroond  € 13,95

Mango bavaroise ovaal 6 - 8 pers
bavaroise van mango met een vleugje peper en ganache € 13,95

Chocola bavaroise ovaal 6 - 8 pers
66% Cariabe chocolade en bladgoud 6 pers. € 13,95

Hazelnoot-schuimtaart 6 -10 pers
Onze wereld beroemde Schuimtaart 8 pers.  € 13,95

Ski-taart 6 -10 pers
Cake-bodem met pudding, kersen en hazelnoot-schuim € 13,95

Charlottefruit taart 6 -10 pers.
Roombavaroise met lange vingers en fruit € 13,95

Sachertorte 8 -12 pers
De originele Oostenrijkse delicatiesse € 19,95

Merengue frambose-lemontaart 8 -10 pers
Met zachte Franse schuim € 19,95

Aanbieding
Kersttaart slagroom 12 personen € 19,95

Kerstschnitte Slagroom 6 pers. €   9,95

Chocolade en Bonbons

Bonbons
chique verpakking met prachtige Kerstversiering

Melk Puur Gesorteerd

250 gram € 12,50

500 gram € 24,75

750 gram € 37,25

1000 gram € 49,50

Kerstkransjes chocolade 100 gram € 3,95

Kerstkransjes gevuld 100 gram € 3,95

Kerstchocolade figuren
Sneeuwpopje, kerstboom, e.a.

100 gram
€ 3,95

Kerstkrans roomchocolade groot € 9,95

Aanbieding
Chocolade verrassing € 14,95 nu

Een bakje gemaakt van chocolade gevuld met gesorteerde 
bonbons.

€ 12,95

Luxe kerstbrood
Kerststol groot 1200 gram

royaal gevuld met rozijnen en 200 gram amandelspijs € 14,95

Kerststol klein 600 gram
royaal gevuld met rozijnen en 100 gram amandelspijs €   8,95

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

Italiaans rozijnen brood
Cake-brood met volle melk en rozijnen 375 gram €   3,95

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 en bonbons 
zijn door ons zelfgemaakt

Minibroodjes
Chocolade broodje mini € 0,55

Croissant mini € 0,55

Koffiebroodje mini € 0,55

Rozijnenbol mini € 0,35

mini bolletjes WIT GESORTEERD € 0,35

mini bolletjes BRUIN GESORTEERD € 0,35

Kerstboom broodjes schotel
7 minibroodjes met zaadjes € 2,95

Croissant (Roomboter) € 1,25

Stokbrood    Wit | Bruin € 2,50

NIEUW: Pick-up-Point
afhaalservice aan het zijraam

Wit | Bruin

Macarons Kerstman gebak Kerstkrans roomchocolade


