
Smakelijke Feestdagen

Mmm...
HET IS ALTIJD FEEST BIJ BAKKER JOPPEN

____________________________

PREMIUM KWALITEIT | ANNO 1940

Voor bij de koffie
aantal   Artikel prijs 
____  Roombroodje € 1,50
____  Ginnekoek sweet € 1,35
____  Ginnekoek chocolade € 1,35
____  Appelflap € 1,75
____  Appelvlaaitje € 1,75
____  Appelslof € 1,70
____  Appelbol € 2,25
____  Pecan koffiebroodje € 1,75
____  Koffiebroodje rozijnen € 1,40
____  Koffiebroodje amandelspijs € 1,40
____  Vruchtenslof € 1,70
____  Kersenslof € 1,70
____  Gevulde koek € 1,80
____  Wafel € 1,75
____  Kindermuffin € 1,55
____  Appelcake taartje (6 pers.) € 6,60

Taart
aantal   Artikel prijs 
____  Slagroomtaart (8 pers) € 17,30
____  Hazelnootschuim (6 pers) € 12,00
____  Vruchtenvlaai (6 pers) € 10,60
____  Kersenschelp (6 pers) € 12,00
____  Tony chocolonely (6 pers) € 16,00
____  Marsepein taart (6 pers) € 14,50
____  Marsepein taart (8 pers) € 20,30
____  Appeltaartje (6 pers) € 10,00
____  Chocoladecake € 10,00

Gebak
aantal   Artikel prijs 
____  Caramel bavaroise € 2,45
____  Bossebol € 2,45
____  Vruchtenvlaaitje € 2,45
____  Chococup € 2,45
____  Hazelnootschuim  € 2,45
____  Kasteeltje € 2,55
____  Schwarzwalder kirsch tompouce € 2,45
____  Jopke € 1,60

____  Petit four € 1,75
____  Mini vruchtenvlaaitje € 1,35
____  Chocolade soesje € 0,80
____  Slagroomsoesjes (8 stuks) € 4,00

Koek
aantal   Artikel prijs 
____  Gevulde bitterkoek € 1,80
____  Zwitser € 1,75
____  Roombotercake € 5,25
____  Ontbijtkoek naturel € 3,65
____  Harde eierkoeken (5 stuks) € 3,60

Overige bestellingen
                                                              
   
   
   
  

Uw gegevens
Naam:                                                                                               

Adres:                                                                                               

Postcode:                             Plaats:                                                          

Telefoonnummer:                                                                               

U kunt ook online bestellen via: www.bakkerjoppen.nl
 

Maandag 24 december zijn wij geopend van 8:00 t/m 16:00 uur.
Donderdag 27 december zijn wij gesloten.
Maandag 31 december zijn wij geopend van 8:00 t/m 16:00 uur
Woensdag 2 januari zijn wij gesloten.

Wij wensen u 
smakelijke feestdagen!



Prettige Feestdagen
aantal   Artikel prijs 
____  Kerststol € 10,50
____  Kerstkrans € 12,75
____  Amandelstaaf € 6,25
____  Tulband rozijnenbrood € 12,50
____  Tulband roombotercake € 15,50
____  Tulband panettone(klein) € 9,05
____  Roomboter kerstkransjes(250 gr.) € 5,50
____  Kerst schuimrosetjes(100 gr.) € 3,50

____  Kersttaartje Irisch coffee € 16,00
____  Kersttaartje witte chocolade bavaroise € 16,00
____  Kersttaartje chocolade € 16,00
 
____  Appelbeignet € 1,80
____  Oliebol met rozijnen (oudjaar) € 1,00
____  Oliebol zonder rozijnen (oudjaar) € 0,95
____  Oliebol met rozijnen (11 stuks) (oudjaar) € 10,00

Specials
aantal   Artikel prijs 
____  Rozijnenbrood (half gesneden) € 2,45
____  Rozijnenbrood met amandelspijs (half) € 3,50
____  Suikerbrood € 3,75

____  Beschuitbol € 0,75
____  Mueslibolletje € 1,05
____  Stoetie € 1,05
____  Kwarkbolletje € 0,75

Wit
aantal   Artikel prijs 
____  Melkwit € 2,75
____  Melkwit casino € 2,80
____  Vloerwit € 2,70
____  Sesamwit € 2,85
____  Tijgerwit € 2,85

Bruin
aantal   Artikel prijs 
____  Bruin € 2,60
____  Bruin casino € 2,65
____  Vloerbruin € 2,70
____  Sesambruin € 2,80
____  Tijgerbruin € 2,75
____  Molen(volkoren) € 2,85
____  Oberlander € 2,80
____  Rogge/tarwe € 2,80
____  Waddenbrood € 2,80
____  Zonnepittenbrood € 3,35
____  Waldkorn € 3,25
____  Zwarte woud € 3,35
____  Jopkorn € 3,35
____  Waldkorn donker € 3,45
____  Jopper € 3,90
____  Vollerkoren € 3,20
____  Spelt € 4,35
____  Rustiek mikje € 2,45
____  Spelt mik rustiek € 4,50
____  Spelt puur € 2,40
____  Bauern € 3,75
____  Mais € 3,35
____  Koolhydraatarm brood € 2,50

Hartig
aantal   Artikel prijs 
____  Brabants worstenbroodje € 1,65
____  Belgisch worstenbroodje € 1,65
____  Ham-kaasbroodje € 1,75
____  Saucijsje € 1,75
____  Pittig saucijsje € 2,25
____  Frikandelbroodje € 2,25
____  Soepstengel(vegetarisch) € 1,50
____  Kaasbroodje (vegetarisch) € 1,45
____  Borrelhapje € 0,65
____  1/2 Worstenbroodje € 0,90
____  1/2 Saucijzenbroodje € 0,95
____  1/3 Worstenbroodje € 0,65
____  1/3 Saucijzenbroodje € 0,70

Broodjes en meer 
aantal   Artikel prijs 
____  Puntje € 0,55
____  Kadetje € 0,55
____  kadetje sesam € 0,60
____  Bruinebol € 0,65
____  Bruinebol mix zaden € 0,70
____  Bruinebol zonnepit € 0,70
____  Speltkadetje € 0,80
____  Vloerkadetje € 0,65
____  Hard broodje wit € 0,60
____  Waldkorn harde € 0,70
____  Kampioentje € 0,70
____  Kornspitz € 0,80
____  Rozijnenbol € 0,70
____  Eierkoek € 0,70
____  Spelt eierkoek € 0,85
____  Rozijnen eierkoek € 0,75
____  Roomboter croissant € 1,15
____  Volkoren croissant € 1,25
 
____  Zakje mini wit kadetjes (10stuks) € 2,15
____  Zakje mini bruin kadetjes (10 stuks) € 2,15
____  Mini eierkoek € 0,40
____  Mini rozijnen bol € 0,40
____  Mini croissant € 0,60

____  Stokbrood wit € 1,80
____  Stokbrood bruin € 1,85
____  Stokbrood bruin + mix zaden € 2,10
 
____  Rustiek stokbrood wit € 2,40
____  Rustiek stokbrood bruin € 2,40
____  Chia parisette € 2,25
____  Rustiek stokje olijf € 2,60
____  Breekbroodje bruin € 2,85
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