
 
 

 

Dit is een Sinterklaas 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 

mailto:info@bakkerijtenhave.nl


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

 
 
 

 

 

Sinterklaas 
 

Chocolade (zolang de voorraad strekt) 

Luxe chocoladeletter (wit/melk/puur) 100 gram € 7,00 

Luxe chocoladeletter (wit/melk/puur) 200 gram € 13,75 

Bonbon letter (karamel en hazelnoot) 200 gram € 20,00 

Room chocoladeletter (wit/melk/puur) 200 gram € 12,00 

  

Speculaas  

Speculaasjes  250 gram € 6,35 

Speculaasjes, met amandel  250 gram € 6,65 

Grote speculaasjes 6 stuks € 3,20 

Speculaasbrok € 5,40 

Speculaasbrok, met amandel € 6,85 

Speculaaspop klein zonder amandel 100 gram € 3,75 

Speculaaspop middel met amandel 250 gram € 6,99 

Speculaaspop groot met amandel 500 gram € 11,99 

Gevuld speculaas +/- 250 gram per stukje € 7,45 

  

Letters en staven (letters zijn bij bestelling verkrijgbaar in het hele alfabet) 

Amandelletter  500 gram € 12,20 

Amandelletter  750 gram € 17,00 

Amandelletter  1000 gram € 22,95 

Amandelstaaf  250 gram € 6,65 

Saucijzenletter  500 gram € 14,75 

Saucijzenstaaf  250 gram € 7,50 

  

Marsepein  

Marsepein letter(alleen op bestelling)  200 gram € 8,95 

Winterkost  200 gram € 6,10 

Leverworst  +/-100 gram per stukje € 3,10 

Varkentje  100 gram 
150 gram 

€ 5,50 
€ 11,00 

  

Overige  

Borstplaatjes (chocolade, room, mokka) Per 100 gram, +/- 10 
stuks 

€ 2,95 

Kruidnootjes  250 gram € 3,25 

Taai taai met amandel € 1,75 

  

Sint petitfour (Cake met vulling van koekjes en rode vruchten omhuld met marsepein) € 1,95 

Sint slagroomtaart (met Zwitserseroom en speculaaskruimels gedecoreeed in Sint stijl) € 17,50 

Speculaas strookbroodje (stol met noten, amandelspijs, 

speculaaskruiden en Victoria amandel) 
per stuk 
4 stuks 

€ 1,70 
€ 6,80 

St. Nicolaasbroodjes (naar oud van Dijk’s familierecept 

met sucade)  
4 stuks € 6,60 

  

  

 
 


