
 

 

Brood- en Banketbakkerij 

M.J. van Breemen 
Laarderweg 30, 1402 BJ  Bussum 

tel. 035-6914501 

bakkervanbreemen@gmail.com 
 

 

Naam: ________________________________ 

  wo. 23 dec   do. 24 dec 
Telefoonnummer:_______________________ 

       
Bestelformulier Kerstmis 2020 

Aantal Artikel Per stuk 

 Onze roomboter stollen:  
_____ Proefstolletjes € 0,99 

_____ Kerststol (zonder spijs),    500 gram,  1000 gram € 4,75 / 9,50 

_____ Kerststol (met spijs),  500 gram,  1000 gram € 5, 15/ 10,25 
_____ Kerststol (met noten & spijs)  500 gram,  1000 gram € 5,50 / 10,75 

   

 De lekkerste roomboter staven en kransen:  
_____ Amandelstaaf met kerstversiering € 6,50 

_____ Amandelstaaf zonder kerstversiering € 5,85 

_____ Kerstkrans,  met amandelschaafsel   met kerstversiering €10,55 

   

 Lekker voor bij de koffie:  
_____ Kerstkransjes, 250 gram € 6,10 

_____ Schuimkransjes, per zakje € 3,99 

_____ Tulband, per ons € 1,60      middel   groot  

_____ Kerst Petit Glace, per ons € 3,15  

_____ Luxe Kerst Chocolade, per ons € 2,99  
_____ Kerst Petit Fours, 9 voor  € 14,75 

   

 Lekker hartig:   
_____ Roomboter Zoutjes, per ons € 2,45   

_____ Saucijzenbroodje € 1,75 
_____ Saucijzenstaaf  € 5,85 

_____ Hartige hapjes, 15 voor (uit vriezer) € 6,85 

   

 Stap 1; kies uw heerlijke Kerst taart vanaf  € 18,- :  
 

_____ 
Kerst taart, aantal personen;  9 (€ 18,-)  12 (€ 24,95)  15 (€ 28,-)  

 18 (€ 34,95)  22 (€ 40,75)  25 (€ 44,95)  28 (€ 52,50)  30 (€ 57,50) 

   
 

_____ 
Kerstmannen taart, aantal personen  15 (€ 28,-)  18 (€ 34,95)  22 (€ 40,75) 

 25 (€ 44,95)  28 (€ 52,50)  30 (€ 57,50) 

   

 Stap 2; kies uw vulling & afwerking:  

Keuze vulling:  chipolata  slagroom  mokka  
Keuze afwerking:  marsepein  nootjes  hagelslag 

Overige:  tekst op taart 🡫  scan via email (€ 5-) 

  

   

 Uw broodbestelling:  

_____ ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____ 

_____ 

_____ 

Om zeker te zijn van uw bestelling gaarne deze bestellijst uiterlijk 18 december voor 16:00 retour! 

 

BAKKERIJ VAN BREEMEN WENST U FIJNE FEESTDAGEN! 


