
Pasen én de lente staan weer voor de deur! Zet u uw medewerkers 
in het lentezonnetje met een lekkere paastraktatie? Onze bakkers 

hebben weer een heerlijk paasassortiment samengesteld. 
Van de lekkerste stollen tot heerlijk paasgebak. 

Of kiest u voor een leuk paaspakket?

 

Alles voor een



Paashaas koninkje 
Kuiken koninkje

Koekbodem met 
room en gevuld met     

vanille bavaroise. € 2,00
Verkrijgbaar vanaf 29-03  

Paas gebakje
gevuld met yoghurt, tropical 

mango bavaroise. € 2,60
Verkrijgbaar vanaf 29-03

Paashaas gebakje
Cake bodem gevuld met 
chocolade bavaroise en 

overgoten met chocolade.    
€ 2,60

Verkrijgbaar vanaf 29-03  

Paas petit four
Gevuld met vanille bavaroise,     

gedipt in verschillende 
kleuren fondant. € 2,30

Verkrijgbaar vanaf 29-03

Paas 
slagroomtaart
ca. 8 pers. € 18,90

Verkrijgbaar vanaf 31-03

Luxe Paastaart
gevuld met passievrucht/

yoghurt bavaroise.
ca. 6 pers.€ 9,95

Verkrijgbaar vanaf 31-03

Paas slagroom schnitte
Gevuld met 

banketbakkersroom/
slagroom. ca. 5-6 pers. 

€ 10,50
Verkrijgbaar vanaf 31-03

Paas verwentaartje
gevuld met citroen bavaroise 
en overgoten met witte/gele 
chocolade. ca. 5 pers. € 8,25

Verkrijgbaar vanaf 31-03

Paas taarten

Paas gebak

Alle prijzen zijn incl. 9% BTW
Bij grote aantallen, kunt u ons mailen voor een vrijblijvende offerte



Mini tulband cake
Roombotercake met fondant en 
chocolade decoratie. Verpakt in 
een transparante koker. € 2,50
Verkrijgbaar vanaf 27-03

Tulband cake
Roombotercake met 
fondant en chocolade             
decoratie. Verpakt in een 
transparante koker. € 8,95
Verkrijgbaar vanaf 27-03

Paas brios
Brios van croissantdeeg
met gele fondant. € 1,85
Verkrijgbaar vanaf 31-03

Gele koek
Malse koek met gele 
fondant. € 2,10
Verkrijgbaar vanaf 27-03

Donut
Naturel donut met een 
heerlijke laag fondant met 
kip oogjes. € 1,75
Verkrijgbaar vanaf 27-03

Paas lekkernijen

Paas chocolade
Uiteraard hebben wij meer 

mogelijkheden van chocolade, vraag naar de mogelijkheden via de mail

Room bonbon 
eitjes
ca. 250 gram
€5,75

Paas chocolade
ca. 200 gram
€5,50

Luxe 
paasmix 
koker
ca. 200 gram
€5,95

Lachhaas
26 cm 
Melk of Wit
€7,25

Alle prijzen zijn incl. 9% BTW
Bij grote aantallen, kunt u ons mailen voor een vrijblijvende offerte



Op ambachtelijke wijze 
gemaakt
Voor onze paasstollen worden alleen de beste  
ingrediënten gebruikt. Zo worden ze rijkelijk gevuld 
met heerlijke zuidvruchten en noten en gebruiken wij 
uitsluitend 100% zuiver amandelspijs. 
Wij bereiden onze stollen op ambachtelijke             
wijze met traditioneel handwerk.

Welke van onze paasstollen u ook kiest; 
iedere hap is gegarandeerd een feestje.

Meesterbakker Paasstol 
800 gram
Onze klassieke paasstol met als extra      
amarena kersen toegevoegd in het 
deeg en overgoten met een heerlijke 
gele laag callebaut chocolade. 
€ 12,95

         Paasstol klassiek  
650 gram

Onze klassieke paasstol is rijk gevuld 
met rozijnen, krenten, vruchten, noten 

en 100% zuiver amandelspijs.
€ 9,95

Paas briochebrood
Gebakken met gele room.

€4,25 p.st.

Bloembrood wit of bruin
7 bollen met verschillende    
decoratie. €3,95 p.st.

Paasstollen

Paashaas broodjes
Briochebrood in de vorm 

van een haasje 
€1,80 p.st.

TIP

Paasbroodassortiment

Alle prijzen zijn incl. 9% BTW
Bij grote aantallen, kunt u ons mailen voor een vrijblijvende offerte

6.00



Paas presentjes

*alle pakketten worden feestelijk verpakt*
Alle prijzen zijn incl. 9% BTW

Paas pakket 1
Roombotercake met fondant en chocolade 
decoratie. Verpakt in een transparante koker.

8.95

Liever een     andere inhoud? 
Dat is zeker mogelijk! 

Al onze producten zijn         
samen te combineren 

tot een feestelijk pakket. 
Neem gerust contact 
met ons op voor de 

mogelijkheden.

18.00

8.45

8.95

15.25

Paas pakket 2
Gevuld met: 
Paasstol 650 gram
Mini tulband cake 
Room eitjes ca. 250 gram

Paas 
pakket 4
Gevuld met: 
Lachhaas
Mini tulband cake 
Paas chocolade 
ca. 200 gram

Paas 
pakket 5
Gevuld met: 
Mini tulband cake
Luxe paasmix 
ca. 200 gram

Paas pakket 3
Paasstol 650 gram, gedipt in 
gele callebaut chocolade 
voorzien van eigen logo 
op de paasstol. 
*excl. snijplak*
minimale afname 
is 50 stuks

Bestellen kan eenvoudig via onze  
webwinkel, per e-mail via  
Bestellingen@bakkerijvaniersel.nl

of telefonisch via 013-4685945 

Heeft u specifieke wensen of liever een sa-
mengesteld pakket? 
  Neem gerust contact op met: 

     Fleur@bakkerijvaniersel.nl
           Wij denken graag met u mee.

Hoe te bestellen? 6.00

Paas 
pakket 6
Gevuld met: 
Mini tulband cake
2 cake lolly’s
Dragee ettjes


