
ZATERDAG 8 APRIL

Paas bestellijst 2023
werken wij uitsluitend op bestelling in onze winkels. 

U kunt uw bestelling afhalen tussen 8:00 uur en 16:00 uur.
Bestellen kan tot uiterlijk donderdag 6 april tot 17:30 uur.

Lever uw bestellijst op tijd in om teleurstellingen te voorkomen.
Wij vragen u uw bestelling vooraf te betalen, 

dit voor een vlotte en snelle afhandeling.  
Aantal artikel      Prijs

Paas lekkernijen
______ Paas tulbandcake       
______ Paas mini tulbandcake paars
______ Paas mini tulbandcake geel      
______ Paas mini tulbandcake groen  
______ Gele koek (kuiken)      
______ Paas donut paars
______ Paas donut geel
______ Paas donut groen
______ Paas muffin 
______ Paas brios - koffie koek
   
Paas taarten
______ Luxe paastaart Tip
 ca. 6 personen 

______ Paas verwentaartje Tip
 ca. 5 personen

______ Paas slagroom schnitte
 ca. 6 personen

______ Paas slagroomtaart
 ca. 8 personen - met een vrolijke paasprint

______ Progrestaart 6 pers.*vriesvers*

______ Progrestaart 8 pers.*vriesvers*

Taarten & vlaaien
______ Appeltaart ca. 6 personen

______ Chipolata schnitte ca. 6 personen

______ Mokka schnitte ca. 6 personen

______ Chocolade schnitte ca. 6 personen

______ Appel kruimel vlaai ca. 8 personen

______ Appel kaneel vlaai ca. 8 personen

______ Kersen vlaai ca. 8 personen

______ Abrikozen vlaai ca. 8 personen

______ Vers fruit vlaai ca. 8 personen

______ Peren vlaai ca. 8 personen

______ Christoffel vlaai ca. 8 personen

______ Nougatine-room vlaai ca. 8 personen

______ Zwitserse room vlaai ca. 8 personen  

€   8,95          
€   2,50  
€   2,50       
€   2,50    
€   2,10       
€   1,75  
€   1,75  
€   1,75  
€   2,15  
€   1,85 
   

€ 14,50  
 

€   8,25
 

€ 10,50
 

€ 18,90
 

€ 12,50
€ 17,25

 
€   8,75
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50 

Aantal artikel                       Prijs

Paas gebak
______ Paas petit four 4 stuks Actie      
______ Paashaas gebakje *chocolade*

______ Paas gebakje *tropical/mango, yoghurt*     
______ Paashaas koninkje *vanille*  
______ Kuiken koninkje *vanille*      

Gebak
______ Progres gebak 4 stuks*vriesvers* Actie
______ Chocoladebol 4 stuks Actie
______ Tompouce *met paas decoratie*

______ Parijse bol *met paas decoratie*

______ Tilburgse verleiding
______ Bolgebakje perzik/abrikoos*vegan*

______ Vruchtenvlaaitje
______ Appel/peer vlaaitje
______ Brabander
______ De Twijfelaar
______ Bavaroise punt
______ Appelflap

Hartige specialiteiten
______ Worstenbrood origineel 10 stuks

______ Worstenbrood origineel 4 stuks

______ Mini worstenbrood 10 stuks

______ Worstenbolletjes 10 stuks

______ Vegan worstenbrood 4 stuks

______ Kip worstenbrood 4 stuks

______ Spicy worstenbrood 4 stuks

______ Saté worstenbrood 4 stuks

______ Meester saucijzenbroodje
______ Meester kaassnack
______ Frikandelbroodje
______ Frikandelbroodje de luxe
______ Pizza broodje vegetarisch
______ Pizza broodje Hawaï
______ Pizza broodje kaas-ui

€   7,95      
€   2,60
€   2,60     
€   2,00  
€   2,00     

 
€   7,95      

€   7,95      
€   2,40  
€   2,40  
€   2,10  
€   2,60  
€   2,75  
€   2,60 
€   2,60  
€   3,95  
€   2,60  
€   2,25  

 
€ 15,00  
€   6,60  
€   8,50  
€   8,50  
€   6,95  
€   6,95  
€   6,95  
€   6,95  
€   2,20  
€   2,20  
€   2,00  
€   2,75  
€   2,75  
€   2,75  
€   2,75  KIJK OP DE ACHTERZIJDE VOOR ONS 

                  BROOD ASSORTIMENT



Aantal artikel               Prijs
Paas specialiteiten
______ Paasstol 650 gram
 gevuld met 100% zuiver amandelspijs

______ Meesterbakker Paasstol Tip
 Gevuld met 100% zuiver amandelspijs met als extra
 amarena kersen toegevoegd in het deeg en overgoten met 
 een heerlijke laag gele chocolade

______ Paashaas broodje 2 stuks Actie
______ Briochebrood in bakje
 gevuld met gele room

Gevuld brood
______ Suikerbrood
______ Rozijnenbrood 400 gram - gesneden

______ Ontbijtkoek

Kleinbrood
______ Witte puntbroodjes 8 stuks

______ Witte bollen 6 stuks

______ Witte sesam bollen 6 stuks

______ Wit bloembrood 7 bollen Tip
______ Volkoren puntbroodjes 8 stuks

______ Volkoren bollen 6 stuks

______ Volkoren sesam bollen 6 stuks

______ Bruin bloembrood 7 bollen Tip
______ Meerkoren bollen 6 stuks

______ Duinen bollen 6 stuks

______ Eierkoeken 4 stuks

______ Noten eierkoeken 4 stuks

______ Kaneel eierkoeken 4 stuks

______ Rozijnen eierkoeken 4 stuks

______ Mini eierkoeken 5 stuks

______ Rozijnenbollen 6 stuks

______ Bolussen rond 5 stuks

______ Bolussen lang 5 stuks

______ Stokbrood wit afgebakken
______ Duinen stokbrood afgebakken 

Om zelf thuis af te bakken (Bake-Off)
______ Roomboter croissant 4 stuks *diepvries*

______ Afbak stokbrood wit half 2 stuks  
______ Afbak stokbrood duinen half 2 stuks 
______  Kaiserbroodjes 5 stuks 
______  Pistolet wit 5 stuks 
______  Pistolet bruin 5 stuks 
______  Kampioentjes 3 stuks 
______  Meestertjes 3 stuks  
______  Meerkorenbroodjes 3 stuks  
______  Maïsbroodjes 3 stuks  
______  Low carb broodjes 3 stuks  
______  Italiaanse bol 3 stuks  

Diverse
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

Aantal artikel         Prijs
Authentieke desem broden 
(voorgebakken / om zelf thuis af te bakken)
Indien u het product afgebakken wenst dient u het hokje aan te kruisen
______ Desem spelt      [    ]
______ Desem spelt muesli   [    ]
______ Desem duinen bol   [    ]
______ Desem volkoren   [    ]
______ Desem meergranen     [    ]
______ Desem maïs     [    ]
______ Desem rogge bol   [    ]
______ Desem triple abdij   [    ]  
______ Desem oude kaas mosterd [    ] 
______ Desem vijgen notenbrood Tip [    ] 

Brood
*De broden worden per heel verpakt, indien u 2 halfjes wilt wordt hier een meerprijs voor gerekend

______  Melkbrood   
______  Melkbrood casino  
______  Melkbrood lampion 
______  Boeren wit  
______  Boeren sesam wit  
______  Boeren tijger wit 
______  Bruin hoog 
______  Bruin casino 
______  Boeren bruin 
______  Boeren sesam bruin    
______  Boeren tijger bruin  
______  Moutbrood   
______  Abdijbrood 
______  Fijn volkoren 
______  Fijn volkoren lampion  
______  Fijn volkoren sesam  
______  Grof volkoren 
______  Zoetbrood 
______  Polder volkoren 
______  Polderbrood
______  Licht zes zaden brood  
______  Donker zes zaden brood  
______  Meesterkorn  
______  Duinen original 
______  Duinen vitaal 
______  Duinen volvezel 
______  Duinen dubbel donker 
______  Koolhydraatarm brood 
______  Low carb brood 

Nieuw in ons assortiment
______ Cake lolly’s roze 4 stuks 
______ Cake lolly’s bruin 4 stuks 
  Zoute stengels 8 stuks

 Kaas              Kruiden              Amandel

Onze winkels aan de Aabe-straat 3, Wagnerplein 50b, 
Westermarkt 116, Jan Heijnsstraat 14, Koningsoord 127 
zijn geopend van 8:00 uur tot 17:00 uur. 
In deze winkels verkopen wij ook producten 
buiten de bestellijsten om, zolang de voorraad strekt. 
Klant gegevens 
Onderstaande gegevens zijn verplicht om in te vullen

Naam.  

Straatnaam+nr.     

Telefoonnr.  

In te vullen door Meesterbakker van Iersel:

Bestelnr.:__________     Betaald JA / NEE 

 
 
€   9,95
 

€ 12,95
  
 
 

€   3,00
€   4,25
 

 
€   3,50
€   2,70
€   3,50

 
€   3,35
€   2,85
€   3,35
€   3,95

€   3,35
€   2,85
€   3,35
€   3,95

€   3,35
€   3,35

€   3,75
€   4,50
€   4,00
€   4,00
€   3,75
€   4,15
€   4,65
€   4,65

€   2,20
€   2,45 

 
€   4,40
€   2,75 
€   2,75  
€   2,50  
€   3,00 
€   3,00 
€   2,25  
€   2,55  
€   2,25
€   2,25
€   2,25
€   2,85

 
  
 
 
€   4,25
€   4,75   
€   4,25   
€   4,25
€   4,25
€   4,25
€   4,25
€   4,25  
€   4,75 
€   4,75

 
 

€   3,20  
€   3,35  
€   3,35 
€   2,95  
€   3,20 
€   3,20  
€   2,95  
€   3,10  
€   2,95  
€   3,20    
€   3,20  
€   3,10 
€   3,25 
€   3,10 
€   3,25  
€   3,25 
€   3,25 
€   3,35 
€   3,70  
€   3,70  
€   3,70   
€   3,70   
€   3,70   
€   3,70  
€   3,70  
€   3,70  
€   3,70  
€   3,00  
€   3,70  

 
€   3,95  
€   3,95  
€   3,25  
 


