
BIJ UW MEESTERBAKKER

Kerst
aantal artikel 
Kerststollen 100% amandelspijs 
______ Kerststol 650 gr. 
______ Meesterbakker kerst stol 800 gr. Tip  

______ Kerststol 1100 gr.  

______ Kerststolletje 1 persoons 100 gr. 
 
Kerst lekkernijen 
______ Amandelkrans met amandelschaafsel  

______ Roomboter amandelstaaf 
______ Tulband cake  
______ Schuimkransjes gesorteerd 12 stuks 
 
Kerst taarten 
______ Kerst slagroomtaart 8 pers. met Kerstprint 
______ Kerst slagroomschnitte 
______ Sacher chocoladetaart 6-8 pers. 
______ Kersen-witte choc.taart  6-8 pers. Tip  
______ Champagnetaart 6-8 pers.  
______ Christoffel schuimtaart 8 pers. *vriesvers 
______ Progrestaart 6 pers. *vriesvers 

______ Progrestaart 8 pers. *vriesvers 

______ Progrestaart 12 pers. *vriesvers 
 
Gebak 
______ Cheesecake framboos gebak Tip
______ Brabander Kerst edition 
______ Gezouten karamel gebak
______ Progres gebak *vriesvers 
______ Chocoladebol  
______ Kerst petit four per 4 Actie 
______ Winter muffin 
______ Kerst donut  
______ Kerst koninkje met witte chocolade bavaroise

 

Hartige specialiteiten 
______ Worstenbroodjes per 10 
______ Mini worstenbroodjes per 10 
______ Worstenbolletjes per 10 
______ Worstenbrood vegan per 4 
______ Worstenbrood kip per 4 
______ Mini saucijs 
______ Mini saucijzen per 9 stuks 
 3 naturel, 2 kaas, 2 sesam, 2 zonnepit 

Diverse: 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

aantal artikel 
Gevuld brood 
______ Suikerbrood 
______ AaBe brood rustiek donker 
______  Rozijnenbrood 400 gram 

 
Klein brood 
______ Witte puntbroodjes per 8  
______ Witte bollen per 6 
______ Witte sesam bollen per 6 
______ Witte maanzaad bollen per 6 
______ Wit zacht breekbrood 10 bolletjes Tip 
______ Tarwe puntbroodjes per 8
______ Volkoren bollen per 6 
______ Meerkoren bollen per 6 
______ Duinenbollen per 6 
______ Bruin zacht breekbrood 10 bolletjes Tip 
______ Eierkoeken per 4  
______ Rozijnenbollen per 6 
______ Roomboter Croissant 
______ Bolussen rond per 5 
______ Bolussen lang per 5 
______ Stokbrood wit 
______ Afbak stokbrood wit half per 2 
______ Afbak stokbrood Duinen half per 2 
 
  
Authentiek voorgebakken desem brood 
Indien u het product afgebakken wenst s.v.p. het hokje aankruisen

______ Desem wit        [    ]
______ Desem meergranen     [    ]
______ Desem volkoren   [    ]
______ Desem Triple Abdij   [    ]
______ Desem spelt     [    ]
______ Desem spelt muesli   [    ]
______ Desem maïs     [    ]
______ Desem oude kaas mosterd [    ]
______ Desem duinenbol   [    ] 
______ Desem roggebol   [    ]
  
 
Oud & nieuw 
______ Nieuwjaarskoek 
______ Kinder Nieuwjaarskoek

De bestelling kunt u op donderdag 24 December 
ophalen tussen 8.00 en 16.00 uur. Wij stellen het op 
prijs als u de bestelling vooraf betaalt, dit komt een 
vlotte afhandeling ten goede. 
Klant gegevens 
Naam   :____________________________________ 

Adres  :____________________________________ 

Telefoonnr. :____________________________________ 

 In te vullen door Meesterbakker van Iersel:

Filiaal  : ________________  Bestelnr.:__________

Betaald JA / NEE 

prijs

8,45
10,60
12,75
1,75

9,85
5,25
6,25
3,15

13,25
8,45

11,60
11,60
11,60
13,25
9,75

13,00
19,50

2,25
2,15
2,25
2,15
2,15
6,50
1,90
1,35 
1,60

12,75
7,50
7,50
5,75
5,75
0,70
5,95

prijs

2,99
3,25
2,00

 

2,80
2,25
2,80
2,80
2,95
2,80 
2,25
2,80
2,80
2,95
3,25
3,60
1,00
4,15
4,15
2,00
2,25
2,25

3,25
3,75
3,75
3,95
3,75
3,95
3,75
3,95
3,75 
3,75

4,75
4,25

DONDERDAG 24 DECEMBER

Kerstbestellijst 2020

MEESTERBAKKER VAN IERSEL 
WENST U gezellige KERSTDAGEN 

EN EEN mooi 2021! Uiterste inleverdatum kerstbestellijst: 20 december 
Uiterste besteldatum pick up point:  21 december 14:00



Champagnetaart
Gevuld met champagne 
bavaroise, gedecoreerd met 
luchtig schuim en een 
witte chocolade rand.

Kersen - witte chocoladetaart 
Koekbodem met kersencompote,
laagje cake en kersen en 
witte chocolade bavaroise.  

Sachertaart  
Chocoladecake gevuld met  
chocoladeslagroom afgewerkt  
met chocolade.

Kerststol  
Rijk gevuld met zuidvruchten, 
noten en 100% amandelspijs.

Meesterbakker kerststol  
Rijk gevuld met zuidvruchten, noten en 
100% amandelspijs. Met als extra heerlijke 
amarena kersen erin verwerkt en overgoten 
met witte chocolade.

Kerst met Meesterbakker van Iersel Pick up point donderdag 24 december  
Contactloos uw kerstbestelling ophalen? Dat kan! Meesterbakker van Iersel heeft een 

pick up point aan de Ledeboerstraat 27 in Tilburg. Hoe dat werkt leest u hieronder. 

Kerst petit four 
Gevuld met vanille bavaroise. 

2.Kies 
We snappen dat het niet makkelijk is, maar 
maak een keuze uit onze producten en 
voeg ze toe aan het winkelmandje. 3. Tijd 

Kies een tijd dat u uw bestelling wilt 
ophalen. Dat kan tussen 08:00 - 16:00 met 
een tijdslot van een kwartier. 

5. Ophalen 
Ophalen kan tijdens het gekozen tijdslot 
aan de Ledeboerstraat 27 in Tilburg, dit 
gebeurt contactloos. Vergeet niet uw 
bestelnummer mee te nemen! Geniet! 

Nu is het tijd om te genieten met uw familie 
van de heerlijke kerst lekkernijen. 

Scan me! 

Cheesecake framboos gebak 
Met gebakken en ongebakken 
cheesecake.

Gezouten karamel gebak 
Koekbodem met 
gezouten karamel bavaroise.

Rendier donut
Leuk voor de kinderen!

Brabander kerst edition 
Een hazelnootschuim gebakje met hazelnootcrème 
dat is overgoten met chocolade.

4. Betalen 
Betalen kan makkelijk via ideal. Zo hoeft 
u geen contant geld mee te nemen en 
voorkomen we fysiek contact, wel zo veilig.

Pîck up point± 
Ledeboerstraat 27, 

5048 AC Tilburg

1. Bestel 
Bestellen kan makkelijk via de speciale 
kerst website! Scan de QR code of ga 
naar vaniersel.meesterbakker.nl. 
Bestellen kan maandag 21 december tot 
14:00. 


