
BIJ MEESTERBAKKER VAN IERSEL
Sinterklaas

Speculaastaartje  
Roomboterdeeg met speculaaskruiden, 
gevuld met 100% zuiver amandelspijs.
Prijs per stuk € 7,50

Sinterklaas lekkernijen

Gevulde speculaasbolletjes 
Roomboterdeeg met speculaaskruiden, 

gevuld met 100% zuiver amandelspijs.
14 stuks € 4,45

Speculaasstaaf
Roomboterdeeg met 

speculaaskruiden, gevuld 
met 100% zuiver amandelspijs
Verkrijgbaar vanaf 31-10-2022.

Per stuk € 5,75

Roomboter amandelstaaf
Roomboterdeeg gevuld met 100% zuiver amandelspijs
*Verpakt in een bijpassende doos
Verkrijgbaar vanaf 31-10-2022
Per stuk €5,75



Sinterklaas lekkernijen

Pepernoten
naar traditioneel recept

ca. 250 gram
Verkrijgbaar vanaf 31-10-2022

Per stuk €2,95

Pepernoten brood
Luchtig brood met taai taai

 kruiden en poedersuiker
Verkrijgbaar vanaf 31-10-2022

Per stuk €4,60

Mikkemannen
Mals wit broodje met speculaaskruiden

Verkrijgbaar vanaf 24-10-2022
4 stuks €3,25

Roomboter amandelletter S of M
Roomboterdeeg gevuld met 100% 
zuiver amandelspijs
*Verpakt in een bijpassende doos
Verkrijgbaar vanaf 17-11-2022
Per stuk €10,95

Liever een andere letter?
Dat kan, wij maken het gehele alfabet!

Gelieve 7 werkdagen van te voren 
bestellen, zodat we de order op tijd

 kunnen leveren
Per stuk €11,95

  



Sint tulband
Naturel cake met witte chocolade 
fondant en sinterklaas decoratie
*Verpakt in een plastic koker
Verkrijgbaar vanaf 07-11-2022
Per stuk €7,95

Koek en suikerwerk

Chocolade kruidnoten
Wit, melk, puur of gemixt

ca. 250 gram
Per stuk €2,85

Kruidnoten
ca. 250 gram

Per stuk €2,25

Taai taai
Verkrijgbaar in naturel of met suiker

6 stuks
Naturel €4,60

Suiker €4,95

Luxe chocoladeletter
Alleen verkrijgbaar in de letter S

Smaken: melk, wit of puur
*Helaas kunnen wij dit jaar alleen de 

letter S leveren i.v.m. leveringsproblemen
 vanuit de leverancier.

Gelieve de bestelling te plaatsen 
voor 01-11-2022, zodat wij de order op tijd 

kunnen leveren 
Per stuk €7,95



Sinterklaas pakketten

Pakketten besteld voor 01-11-2022 kunnen wij 100% zeker op tijd leveren
Liever zelf een pakket samenstellen? Dat kan!
Wij kunnen naar uw wensen een 
Sinterklaas pakket samenstellen voor uw 
collega’s of relaties!

Voor alle mogelijkheden kunt 
u contact opnemen met 
Fleur@bakkerijvaniersel.nl

Pakket 1
Chocoladeletter
Pepernoten 250 gram
Speculaas of amandelstaaf 
(mogelijkheid tot een mini variant)
Per pakket €14,95

Pakket 2
Schoenletter S

Speculaasbolletjes 8 stuks
Speculaas of amandelstaaf 

(mogelijkheid tot een mini variant)
Per pakket €10,50

Pakket 3
Kruidnoten 250 gram
Chocolade pepernoten (wit, melk, 
puur of gemixt)
Sint chocolade 200 gram
Speculaasbolletjes 8 stuks
Per pakket €12,95



Sinterklaas gebakjes

Sinterklaas taartje
Koekbodem met M&M bavaroise en sinterklaas 
decoratie
ca. 6 personen
Verkrijgbaar op 11,12, 18, 19 november
en 25 nov. tot en met 5 dec.2022
Per stuk €11,95

Sint slagroomschnitt
Cake met banketbakkersroom en
slagroom en sinterklaas decoratie
ca. 5-6 personen
Verkrijgbaar op 11,12, 18, 19 november
en 25 nov. tot en met 5 dec.2022
Per stuk €10,50

Sint koek
Cake met rode fondant
Verkrijgbaar vanaf 07-11-2022
Per stuk €2,00

Pieten donut
Diverse kleuren
Verkrijgbaar vanaf 07-11-2022
Per stuk €1,65

Pieten petit four
Diverse kleuren

Verkrijgbaar vanaf  24 -11-2022
Per stuk €2,25



Dripcake gebakje
Cake bodem met oreo bavaroise 
en melk chocolade drip
Verkrijgbaar vanaf 21-11-2022
Per stuk €2,50

Sinterklaas koninkje
Koekbodem met room, witte chocolade 
bavaroise en overgoten met chocolade

Verkrijgbaar vanaf 21-11-2022

Per stuk €2,00

Sint gebakje  
Vanille tartelet met sinaasappel 
bavaroise en witte chocolade
Verkrijgbaar vanaf 21-11-2022

Per stuk €2,45

De Twijfelaar
Koekbodem met room, speculoos 
bavaroise en witte chocolade
Eet jij hem alleen of samen ;)

Verkrijgbaar vanaf 21-11-2022
Per stuk €3,95

Sinterklaas gebakjes


