
      KERSTTIP!
              

…..…KERSTSTOL 

…..…X 6 SAUCIJZENBROODJES  

…..…X 6 WORSTENBROODJES  

SPECIAAL VOOR KERST                     TAARTEN

g h k
………..Kerststol half r a l         U kunt kiezen tussen  
……….. x 4 Sterbroodjes (brioche) o l e           groot, half of klein
………..Pallet voorgebakken mini broodjes (7 st.) o f i

t n
………….Panettone cake (met rozijnen, sinaasappel)

…..……..Kerstkrans
…..……..Kerststaaf Slagroomtaart 
…..……..Kerstmuffins Moccataart 

Progrestaart 
…..……..Rozijnenbrood Mocca progrestaart
…..……..Candybrood
…..……..Andreas de luxe                   LUXE VLAAIEN
…..……..Kanjer
…..……..Pasteitjes

Abrikozen verkeerd
…..……..Mini Koffiebroodjes Advokaatvlaai
…..……..Mini Choco-croissants Appel-Kaneelvlaai
…..……..Mini Croissants Appel-Citroenvlaai

Bienestich (kersen)
Bosbessenvlaai 

LIMBURGSE VLAAIEN Cappuccinovlaai
Choco-droom

g h k Frambozenvlaai
r a l         U kunt kiezen tussen  Hazelnootvlaai
o l e           groot, half of klein Herfstvlaai (stoofperen)

o f i Kersen verkeerd
t n Kersen op harde wener bodem 

Abrikozenvlaai Lemon Pie
Kersenvlaai Moccavlaai
Appelvlaai Peren op korstbodem
Appel-Krokantvlaai Rijst - blauwe bessenvlaai
Kruimelvlaai Sterre-vlaai (kersen met zachte schuim)

Pruimenvlaai Stroopwafelvlaai
Rijstevlaai Victoriavlaai (abrikozen)

Rijstevlaai met slagroom Wintervlaai (kersen)

Kruisbessenvlaai
Kruisbessenvlaai met schuim
Appeltaart

Velden
Rijksweg 118
Tel; 0774721208

Venlo
Geldersepoort 7
Tel; 0773745559

info@bakkerijfleuren.nl



BROOD ZACHTE BROODJES                                   

………..Volkoren Fit ……….. Puntjes
………..Fijn volkoren ……….. Rozijnen broodjes
………..Vollerkoren ……….. Tarwe broodjes
………..Extra volkoren spelt ……….. Volkoren meergranen broodjes
………..Fleuren mais
………..Fleuren Power (koolhydraatarm)

………..Woudkorn HARDE BROODJES 

………..Zonnebrood
………..Zwartwatermik ……….. Croissants
………..Valuas Spelt ……….. Woudkorncroissants
………..Napoli (met olijven,paprika,tomaat) ……….. Choco - croissants
………..Pompoenbrood
………..Notenwekske (met walnoten en cashewnoten) ……….. Harde broodjes 
………..Tarwebrood ……….. Kaiserbroodjes

………..Sesamtarwe ……….. Tijgerbroodjes
………..Maanzaadtarwe ……….. Sesambroodjes
………..Tijgerbruin ……….. Maanzaadbroodjes
………..Casinotarwe ……….. Kampioentjes
………..Lampiontarwe ……….. Landbroodjes
………..Witbrood ……….. Donkere bonken
………..Maanzaadwit ……….. Uienbroodjes
………..Sesamwit ……….. Pizza broodjes
………..Tijgerwit
………..Fleuren wit
………..Lampion wit                                    DIVERSEN                             DIVERSEN          

………..Casino wit
………..Boerenbrood

STOKBRODEN

………..Wit stokbrood             Bestellingen inleveren uiterlijk

………..Meergranen stokbrood                op donderdag 22 december 

………..Uienbrood
………..Pizzabrood

    
OM THUIS AF TE BAKKEN

………..Zwartwatermik (voorgebakken)

………..Fleuren wit (voorgebakken)

………..Notenwekske (voorgebakken)

………..Napoli (voorgebakken)

………..Wit stokbrood klein (voorgebakken)

………..x5 Kaiser broodjes (voorgebakken)

………..x5 Harde broodjes (voorgebakken)

………..x5 Donkere Bonken (voorgebakken)

NAAM..................................................................

ADRES.................................................................

TEL:.....................................................................

BETAALD / NIET BETAALD

Fijne Feestdagen!


