Dit is een inspiratielijst.
Om thuis op de bank door te kunnen nemen en u op ideeën te brengen.
Wij zijn een kleine bakkerij, dit houdt in dat we flexibel nieuwe ideeën vorm kunnen
geven in een spontaan nieuw product, maar dat houdt ook in dat we niet altijd alles op
voorraad zullen hebben op deze lijst.
Omdat het maken van een artikel arbeid vraagt en we in drukke tijden soms keuzes
moeten maken.
Wilt u zeker zijn van een product? Bestel dan tijdig.
Bestellingen voor de volgende dag of later kunnen via de mail doorgegeven worden.
U krijgt van ons een antwoord mail terug als reactie op uw bestelling.
Wilt u voor de dag zelf bestellen, dan kunt u beter telefonisch contact zoeken of gewoon
langs komen in onze winkel.
Houdt rekening met een bestelling stop voor de feestdagen.
Onze bakkers werken met liefde voor het ambacht om voor u mooie en smakelijke
producten te maken.
Wij staan natuurlijk open om met iedereen mee te denken naar mogelijkheden en
proberen maatwerk te leveren. Onze insteek is om er samen goed uit te komen.

Bakkerij Ten Have
Gasthuisstraat 23
3861 BS Nijkerk
033-2451401
info@bakkerijtenhave.nl
Openingstijden
Maandag 08:30 – 17:00 uur
Dinsdag 08:30 – 17:30 uur
Woensdag 08:30 – 17:30 uur
Donderdag 08:30 – 17:30 uur
Vrijdag 08:00 – 18:00 uur
Zaterdag 07:00 – 16:30 uur

Divers gebak

€ 2,43

Mokkasoes
Bananensoes
Slagroomcake
Banaanschuim*
Hazelino slagroom*
Hazelnoot-vanillecrème*
Hazelnoot-mokkacrème*
Van der Gheyn (advocaat, schuim, slagroom, witte chocolade)
Advocaat-marsepein
Rum-marsepein
Harde Wener mokka
Mokka-caramelcake
Appelcarré (evt. ook suikervrije versie)
Yoghurt-kwarkbol sinaasappel
Jamaica* (rum, rozijnen)
Chocodream
Aardbeienslofje
Chipolatapunt
Kersen sprokkel vlaaitje
Tompouce
Torenaartjes*
Slagroomsoesjes chocolade of poedersuiker
Carrot cake

€ 2,15
€ 1,40
€ 0,70 / € 0,65
€ 1,75

Luxe koeken
Appelkanjer
Mergpijp
Grote bokkepoot*
Gembergebak
Deense krakeling (alleen op vrijdag/zaterdag)
Roombroodje (alleen op vrijdag/zaterdag)
Speltkoek
Gevulde koek
Gevulde koeken
4 stuks
Carmalita’s
6 stuks
Amandelringen
6 stuks
Zachte zandjes
8 stuks
Notenkrakers
12 stuks
Notenkoeken
6 stuks
Roomboterkoekjes assorti
250 gram
Pain d’amandel
250 gram
Boterkoek
Notentaartje

€ 2,00
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,30
€ 1,90
€ 1,10
€ 1,55
€ 6,20
€ 8,75
€ 8,75
€ 5,75
€ 8,95
€ 6,15
€ 6,15
€ 6,10
€ 4,75
€ 6,15

Amandelkoekjes*
(gemaakt van gluten- en lactosevrije ingrediënten)
€ 3,60 per 100 gram
bokkepootjes / amaretto’s / weespermoppen / vanillenootjes / wellingtons
* gemaakt van glutenvrije ingrediënten
De prijzen op deze lijst, alsmede op de website, kunnen afwijken van de daadwerkelijk in de winkel geldende prijzen.

Petitfours
Theekoekjes per 12 stuks*
(bitterkoekje met een bolletje opgespoten crème, mooi gedecoreerd)

€ 11,25

T.V. Gebakje per 8 stuks*
(chocoladebakje met crème en iets vloeibare vulling, mooi gedecoreerd)

€ 10,55

Hartediefjes per 8 stuks*
(cupcakeje met amandelspijs en diverse toppings)

€ 11,25

Crèmehoorntje*
Vruchten-petitfour

€ 0,70
€ 1,55

Chocolade
Slagroomtruffels
Slagroomtruffels advocaat
Slagroomtruffels kaneel

Per 100 gram, ca. 6 stuks
€ 4,05
€ 4,05
€ 4,05

Truffels chocolade ganache
Kruuijebitter / amaretto / truc caffé / rum / cointreau

Per 100 gram, ca. 8 stuks
€ 4,05

Taarten
Aantal personen:
Slagroom
Vruchten
Mokkaslagroom
Mokkacrème
Chipolata

12
€ 24,00
€ 25,25
€ 24,00
€ 24,00
€ 25,25

16
€ 27,50
€ 28,75
€ 27,50
€ 27,50
€ 30,30

20
€ 30,75
€ 32,00
€ 30,75
€ 30,75
€ 32,95

Bovengenoemde taarten kunnen desgewenst ook gesneden worden
Garneren van een tekst
Kindertaart (slagroomtaart met clowntjes)
Grote foto print
Kleine schildjes met bijv. leeftijd

25
€ 38,50
€ 38,50
€ 38,50
€ 38,50
€ 42,15

€ 2,85 toeslag
€ 2,99 toeslag
€ 2,99 toeslag
€ 8,00 toeslag
€ 0,30 toeslag

Wij kunnen uw bestelling ook bezorgen. Bij bestellingen onder de € 50 rekenen we € 3,75
bezorgkosten.

* gemaakt van glutenvrije ingrediënten
De prijzen op deze lijst, alsmede op de website, kunnen afwijken van de daadwerkelijk in de winkel geldende prijzen.

Schnitten, sloffen en weekendtaartjes
Schnitten: stammetjes met basis van cake, ca. 6 personen
Slagroom
Mokkaslagroom
Vruchten
Chipolata
Sacher (in de maand december)

€10,50

€ 11,50
€ 12.50

Sloffen: Stammetjes met basis van koekbodem, ca. 6 personen

€ 12,50

Appelslof
Aardbeienslof
Bananenslof
Ski-slof (mokka, rum en bitterkoekjes met Zwitserse room)
Advocaatslof
Vruchtenslof
Kersen sprokkel slof
Weekendtaartjes, ca. 8 personen
Slagroom
Yoghurt kwark
Kersenspécialité
Zwitsers mokkataartje
Hazelnoot-schuim*
Sneeuwster (advocaat)

€ 12,50

€ 9,99
€ 9,95

Hartige broodjes
Saucijzenbroodje
Ragoutbroodje
Kaasbroodje
Hartige hapjes (12 stuks)
Halve saucijzenbroodjes
Ham-kaas croissant
Pikantje (kaas-ui) (alleen op vrijdag/zaterdag/feestdagen)

€ 2,10
€ 2,20
€ 2,10
€ 11,00
€ 1,10
€ 1,90
€ 0,88

* gemaakt van glutenvrije ingrediënten
De prijzen op deze lijst, alsmede op de website, kunnen afwijken van de daadwerkelijk in de winkel geldende prijzen.

Brood
Wit (800 gram)
Mout (800 gram)
Tarwe (800 gram)
Volkoren (800 gram)
Casino wit (800 gram)
Rondje bruin/wit (400 gram)
Vloer wit (sesam, vlokken, maanzaad) (800 gram)
Vloer tarwe (sesam, vlokken, maanzaad) (800 gram)
Vloer volkoren (tijger, sesam) (800 gram)
Waldkorn (800 gram)
Admiraals (800 gram)
Donker meergranen (800 gram)
Nijkerks goud (800 gram)
Spelt (400 gram)
Desem (400 gram)
Low carb (400 gram)

€ 2,80
€ 2,94
€ 2,70
€ 2,80
€ 2,70
€ 1,70
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,80
€ 3,30
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50

Witte bollen
6 stuks € 3,12
Witt bollen gemengd (sesam/maanzaad/naturel)
6 stuks € 3,12
Witte puntjes
6 stuks € 3,30
Bruine volkoren bollen
6 stuks € 3,12
Bruine volkoren bollen gemengd (sesam/vlokken/naturel)6 stuks € 3,12
Bruine volkoren puntjes
6 stuks € 3,42
Krentenbollen
6 stuks € 3,97
Mueslibollen
4 stuks € 3,40
Vloerkadetten wit
6 stuks € 3,72
Vloerkadetten volkoren
6 stuks € 3,72
Harde broodjes wit (sesam, tijger, maanzaad)
Harde broodjes meergranen (triangel, spelt,
kampioentjes)
Croissant € 1,05
Stokbrood wit
Stokbrood bruin
Stokbrood spelt
Kaas-ui stokbrood
Focaccia
Olijfbrood

per stuk € 0,55
per stuk € 0,60

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,70
€ 2,55
€ 4,20

Rozijnenbrood met spijs € 5,15
Rozijnenbrood zonder spijs € 4,15
Krentenwegge (6 plakken) € 4,45
Suikerbrood (vrijdag / zaterdag) €
2,85
Van Dijksbollen (krentenstoet gevuld
met gele room, appel en kaneel) €
4,45

* gemaakt van glutenvrije ingrediënten
De prijzen op deze lijst, alsmede op de website, kunnen afwijken van de daadwerkelijk in de winkel geldende prijzen.

