PAASBESTETTIJST '1 9

BakkeÍii BeÍghuip
toor

LLu,

gulaagÀAaasfeut b() u tkuisl

íUoor em gultatgÀc Aaasbrurck
Een schaalvol met zoete oÍ hartige broodjes
Een zoete

Óit,sroc Aaastaa*,ex
pers.

€

5,95

schaalà 10 stuks v00r....... €10,-

o.a. mini pudding, vruchten, pecanbroodjes, rozijnenbroodjes enz.
Een schaalhartige à 10 stuks

PaassloÍ

voor .... €10,Paassnitt

o.a. mini saucijsjes, frikandel, pizza enz.

Kukelvlaai
Mini gebak voor een

Aaas

l1igk{u

oí leuk voor op de tafel of bij de koÍfie

10 stuks voor
per

I

Paasslagroomtaarten ..............vanaÍ

stuk

.............

..

€ 10,-

.......6 pers.

met advocaat bavarois
Friese 0ranjek0ek..................... vanaÍ 6 pers.

...€1,25

frutcl

Àe

laastas

Een tas vol Iekkers voor 4 personen met o.a.

Kt^UArooA

)^^rce AaasbroÀen

Paasstolklein..............

..€6,95

9r00t.............

..€ 9,95

Paasstol

Luxe paasbr00dkrans.......................€

1

2,95

droissartts

kpakbrootilu

4

noo,
€10,0s

xoctc broodcl

Rozijnenbrood

Suikerbrood

...............€ 4,95

..................€ 4,95

Eierbrood met pudding en karamel......€ 3,95

ut vtA ttut

pt$f,ur-*,fk

Kukelbrood onze specialiterÍ .............€ 2,95

met chocolade en suiker
Krentenrozijnentulband met pudding ...€ 3,50

Suikertulband ................€ 3,50
Vruchten pluk broodle
...€ 2,95
N
o
o
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Chocopasta broodje ...........................€ 2,95

è

Zacht broodje

x

haantje wit of haantje bruin ...............€ 0,85
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ln al onzc loinksts hebbex

rrlj ucrschillu,Àe ymvoanÀe* stt'Àn, voor itÀw r'rat nrits.

lsts leuks uoor Àe fawfrfrL, vnuÀ% otwtatïu..

Ors b,rooÀ btfitt xekw 3 tot 4

Broodjes

Brood

^ryLtr"ve,rsl

Witte bolletjes ........pef zak a 6 stuks € 2,70
Tarwe bolletjes ....... per zak a 6 stuks € 2,70

Wit

puntje

per zak a 6 stuks € 2,70

Krentenbollen .........per zak a 6 stuks €3,90
Muesliebollen .........per zak a 6 stuks € 3,90

Suikerbollen
Kwarkbollen

per zak a 4 stuks € 2,60
per zak a 4 stuks € 2,60

Sesam harde bol ........................ p.st. € 0,55

bol
Croissant
Kaiserbol

p.st. €0,55

Maanzaad harde

p.st. € 1,05
p.st. € 0,55

Zak met 10 mini bolletles wit

10 mini bolletjes bruin
5 mini cr0issants................. € 4,95
Klein stokbrood wit of bruin........ p.st. € 1,65
Groot stokbrood wit oÍ bruin....... p.st. €2,05

Voor bii de soep, borrel oÍ barbecue

Focaccia.......

........ p.st. € 2,95

Ham-kaas-ui st0kbr00d.............. p.st. € 2,95
Kruiden pluk

broodje

p.st. € 1,95

Voorgebakken
Stokbrood

(2

sruks)

Harde broodjes (6 stuks)

.........€ 2,50

.

............ € 2,50

Speciaalbroden
Teffvolkoren brood ............................. € 3,75

Bestelliist inleveren Vm 19 april 2019
uooÍ 18.00 uuÍ.
De bestelling kan op 20 apÍil
uanaÍ 9.00 uur worden aÍgehaald.
2e Paasdag zijn wij gesloten.

Koolhydraatarm br00d........................ € 1,80
Spelt volkoren brood ..........................€ 3,75
Desem volkoren br00d .......................€ 2,60

br00d............ ...€ 1,80
Glutenvrij br00d............ .€ 3,05
Eiwitrijk

Naam:

Adres:

TeleÍoon:

Plaats:

Afhaaldatum:
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BakkeÍii Berghuis
Uoor een geslaagd Pasen bij u thuis
www. bakkerij berghuis.com . info@bakkerij berghu is. com

Beilen
De Paltz 6
0593 -

522494

Hoogeveen

Zuidwolde

De Wielewaal 16

Hoofdstraat 95

0528 -235443

0528 - 374479
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Meppel
Prinsenplein 3

Smilde
Veenhoopsweg

1

0522-242382 0592- 412224
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Steenwijk
Het Schar 1
0521 -

515904

Oosterwolde
Stipepassage 5

0516 -794512
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