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Wit
aantal   Artikel prijs 
____  Melkwit € 2,90
____  Casinowit € 2,95
____  Vloerwit € 2,85
____  Sesamwit € 3,00
____  Tijgerwit € 3,00

Bruin
aantal   Artikel prijs 
____  Bruin € 2,75
____  Bruin casino € 2,80
____  Vloerbruin € 2,85
____  Sesambruin € 2,95
____  Tijgerbruin € 2,90
____  Molen (volkoren) € 3,00
____  Oberlander € 2,95
____  Rogge/tarwe € 2,95
____  Waddenbrood € 2,95
____  Zonnepittenbrood € 3,50
____  Waldkorn € 3,50
____  Waldkorn donker € 3,60
____  Zwarte woud € 3,50
____  Jopkorn € 3,50
____  Vollerkoren € 3,35
____  Spelt € 4,55
____  Spelt puur € 2,55
____  Mais € 3,50
____  Koolhydraatarm  € 2,65

____  Rustiek mikje € 2,60
____  Spelt mik rustiek € 4,70
____  Robuuste bol € 3,85

Overige bestellingen
                                                              
   
   
   
   
   
   
   
                  

Uw gegevens
OM DE WACHTTIJD ZO KORT MOGELIJK TE HOUDEN 
WERKEN WE MET TIJDSBLOKKEN 
Vult u hier alstublieft uw gewenste ophaaltijd in:
	 Zaterdag 3 april 8:00 - 10:00 UUR
	 Zaterdag 3 april 10:00 - 12:00 UUR
	 Zaterdag 3 april 12:00 - 14:00 UUR
	 Zaterdag 3 april 14:00 - 15:30 UUR  

Naam:                                                                                               

Adres:                                                                                               

Postcode:                             Plaats:                                                          

Telefoonnummer:                                                                               

Deze bestellijst kunt u inleveren t/m VRIJDAG 2 APRIL

Dinsdag 6 april zijn wij gesloten.

U KUNT OOK ONLINE BESTELLEN : 

www.bakkerjoppen.nl
of telefonisch via 076-5653701 

Bakker Joppen
Bavelselaan 55, 4835 GR Breda

076-56 53 701

Wij wensen 
u smakelijke paasdagen!



Vrolijk Pasen
aantal   Artikel prijs 
____  Paasstol € 11,50
____  Paascake tulband (klein) € 10,50
____  Limoencake € 5,75
____  Cup cake pasen  € 1,90
____  Broodhaasje € 1,50
____  Vruchtenslof haas € 2,20
____  Paas kuiken gebakje € 2,60
____  Marsepein paas snitt (5 pers) € 16,50
____  Slagroom paas taartje (6 pers) € 17,50

Voor bij de koffie
aantal   Artikel prijs 
____  Roombroodje € 1,60
____  Ginnekoek sweet € 1,45
____  Ginnekoek chocolade € 1,45
____  Ginnekoek limoen/cocos € 1,45
____  Appelflap € 1,85
____  Appelvlaaitje € 1,85
____  Appelslof € 1,80
____  Pecan koffiebroodje € 1,85
____  Koffiebroodje rozijnen € 1,50
____  Vruchtenslof € 1,80
____  Gevulde koek € 1,90
____  Cupcake confetti € 1,70

Koek
aantal   Artikel
____ Roombotercake € 5,65
____ Harde eierkoeken (5 stuks) € 3,95
____ Nogatinekoekjes (250 gram) € 5,05
____ Kaneelvlinders (200 gram) € 5,45

Taart
aantal   Artikel prijs 
____  Aardbeien vlaai (6 pers)               € 11,50
____  Hazelnootschuim (6 pers) € 13,50
____  Vers fruit vlaai (6 pers) € 11,50
____  Appeltaartje (6 pers.) € 7,75
____  Vers fruit slof (6 pers.) € 14,50
____  Chocoladecake € 12,75
____  Appelcake taartje € 6,90

Gebak
aantal   Artikel prijs 
____  Vruchtenschelpje € 2,60
____  Aardbeien vlaaitje € 2,60
____  Bossebol € 2,60
____  Ginnekense verleiding € 2,60
____  Hazelnootschuim € 2,60 
____  Marsepein slagroom € 2,70
____  Limoen bavaroise € 2,60

____  Jopke € 1,80
____  Gevulde bitterkoek € 1,95
____  Zwitser € 1,85

____  Macaron’s (5 stuks)  € 5,95
____  Slagroomsoesjes ( 8 stuks) € 4,85
____  Chocolade soesjes (6 stuks) € 5,40
____  Mini Zwitsers (8 stuks) € 4,10
____  Mini vruchtenvlaaitje (per stuk) € 1,50

Hartig
aantal   Artikel prijs 
____  Brabants worstenbroodje € 1,80
____  Belgische worstenbroodje € 1,80
____  Ham-kaasbroodje € 1,90
____  Saucijsje € 1,95
____  Pittige saucijsje € 2,45
____  Frikandelbroodje € 2,40
____  Kaasbroodje  € 1,55
 
____  Borrelhapje € 1,20
____  1/2 Worstenbroodje € 1,00
____  1/2 Saucijzenbroodje € 1,05

Specials
aantal   Artikel prijs 
____  Rozijnenbrood (half gesneden) € 2,58
____  Suikerbrood € 3,95
____  Beschuitenbol € 0,80
____  Stoetie € 1,15
____  Kwarkbolletje € 0,85

Broodjes en meer 
aantal   Artikel prijs 
____  Puntje € 0,60
____  Kadetje € 0,60
____  Kadetje sesam € 0,65
____  Bruinebol € 0,70
____  Bruinebol sesam € 0,75
____  Bruinebol meerzaden € 0,75
____  Bruinebol zonnepit € 0,75

____  Rozijnenbol € 0,78
____  Eierkoek € 0,78
____  Spelt eierkoek € 0,90
____  Rozijnen eierkoek € 0,83
____  Croissant € 1,20
____  Volkoren croissant € 1,30

____  Mini kadetjes wit (10 stuks) € 2,25
____  Mini eierkoek (10 stuks) € 4,50
____  Mini rozijnen bol (10 stuks) € 4,50
____  Mini croissant (5 stuks) € 3,25

____  Vloerkadetje € 0,70
____  Hard broodje wit € 0,65
____  Harde Waldkorn € 0,75
____  Kampioentje € 0,75
____  Krokantje € 0,65
____  Volkoren ciabatta € 1,25

____  Stokbrood wit € 1,95
____  Stokbrood bruin € 2,00
____  Stokbrood bruin mix € 2,20
____  Rustiek stokbrood bruin € 2,55
____  Desem stokbrood meergranen € 2,95
____  Focaccia olijf, rozemarijn en kaas € 3,75
____  Focaccia paprika, tomaat en kaas € 3,75
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