
Pasen 
 

Chocolade (zolang de voorraad strekt) 

Luxe bonbon-paaseitjes (gesorteerd) 200 gram € 7,85 

Roomchocolade (gesorteerd) 200 gram € 4,60 

In de winkel staan diverse chocolade paasfiguren, opgemaakte paaseieren of andere heerlijke 
geschenken.  

  

Stollen 

Paasstol 
(Gemaakt met roomboter, gevuld met zuidvruchten en zuiver 
amandelspijs) 

Groot, ruim 1 kg € 11,25 

Paasstol 
(Gemaakt met roomboter, gevuld met zuidvruchten en zuiver 
amandelspijs) 

Middel, ruim 750 gram € 8,85 

Paasstol 
(Gemaakt met roomboter, gevuld met zuidvruchten en zuiver 
amandelspijs) 

Klein, ruim 400 gram € 6,25 

  

Speciaal brood    

Olijvenbrood  
(Desem stokbrood met basilicum en zwarte olijven) 

 € 4,20 

Breekbrood bloem desem 
(desembrood met peterselie) 

 € 3,50 

Breekbrood bloem 
- witbrood gedecoreerd met zaden  
- volkorenbrood gedecoreerd met zaden 

- krentenbrood 

 € 3,25 

Vlechtbrood, groot  
(wit of meergranen) 

  € 2,55 

Vlechtbroodjes, klein 
(wit of meergranen) 

4 stuks € 2,76 

Mini knipbroodjes 
(wit of volkoren) 

4 stuks € 3,00 

Mini bolletjes, wit/bruin/krenten 
(wit of volkoren naturel, wit of volkoren geecoreed met zaden) 

6 stuks € 2,70 

Haantje Pik 4 stuks € 3,20 

Broodhaantje  2 stuks € 1,70 

Vloerkadetten 
(wit of volkoren) 

6 stuks € 3,72 

Stokbroden  
(wit, meergranen of spelt) 

 € 2,10 

Kaas-ui stokbrood  € 2,70 

Croissants   € 1,05 

   

Overige  

Amandelstaaf  
(afgemaakt met Victoria beslag) 

250 gram € 6,50 

Kleine Tulband cakejes 
(Cakebeslag met roomboter, amandelspijs, citroeprasp, 
notenmix en rozijnen. Afgemaakt met fondant) 

Mini, 1 persoon € 1,75 

Tulband cake 
(Cakebeslag met roomboter, amandelspijs, citroeprasp, 
notenmix en rozijnen. Afgemaakt met fondant) 

Klein, 6 personen € 9,95 



Advocaat tompouce  € 2,15 

Paassnit  
(met lemoncurd, chocolade cake, Zwitserse room en luchtig 
schuim) 

½ snit € 9,95 

   

Het is mogelijk om een leuk pakketje samen te stellen om bijvoorbeeld cadeau te geven, vraag 
naar de mogelijkheden in de winkel. Hiervoor vragen wij een toeslag op de cadeau verpakking. 

 

Natuurlijk maken wij ook ons normale assortiment gebak, taarten, snitten en sloffen. Kom gerust 
in de winkel langs om even rond te kijken of te overleggen over de mogelijkheden. 

 


