
Paasbrood
450 gram .............................................5,75
900 gram .............................................9,50 

Voor bij de koffie
Paas koekjes 200 gram. .......................4,50
Caketulband met chocolade ................7,50 
Paasstaaf Roomboter amandel ............5,75

Chocolade
Break an Egg melk ..............................5,95
Break an Egg melk met paaseitjes .......9,95
Bonbollen ............................................5,95

Chocolade Paaseitjes massief ..............5,75
Chocolade Paaseitjes met vulling ........6,-

Logo of tekst op product ......................0,45

Pakketten
Paaspakket 1 .......................................16,50 
Paaspakket 2 .......................................23,50

Afleverdatum: ____________________________
Bedrijf: ________________________________
Adres: _________________________________
Postcode:  ______________________________
Woonplaats: _____________________________
Telefoonnummer: _________________________
E-mail: ________________________________Prijzen zijn excl. 9% btw   

U kunt bestellen t/m 27 maart 2023
E-mail: bestellingen@ammerlaandebakkers.nl  
Tel: 0252-245460   

Nieuw in de Bollenstreek: de enige echte BonBollen!
De BonBol is gevuld met een luchtige ganache en 

overgoten met chocolade. Het wordt leuk verpakt in
een authentieke bloembollen zak.

Meer info: www.ammerlaandebakkers.nl/bonbollen

Fijne

BonBollen



16,50

23,50

5,759,50Paasstol 900 gr.

PaasPakket 1

PaasPakket 2

Paasstaaf 

- Paasbrood 450 gram
- Break an Egg
   met paas eitjes 

Een mooi geschenk verpakt in een
vrolijke paasdoos. 

Een uitgebreid pakket verpakt in een 
mooi transparante doos.

- Paasbrood 450 gram
- Tulbandcake 
- Paaseitjes
- Paaskoekjes



Break an egg

BonBollen

ChoColade eitjes

gevuld

Een massieve chocoladereep gemaakt van premium Callebaut chocolade. 
Verkrijgbaar in diverse smaken en verpakt in een luxe doosje. 
Een ideaal product om cadeau te geven en om via de brievenbuspost te     
    versturen. Ook verkrijgbaar in grote oplage en in combinatie
       met chocolade eitjes.

Alle chocolade eitjes worden gemaakt in eigen bakkerij
van premium chocolade van Callebaut. De massieve
eitjes zijn een mix van melk, wit en pure chocolade.

De gevulde eitjes zijn een feest om te proeven en
hebben verschillende smaken en vullingen.
Enkele vullingen zijn: karamel, Licor 43, 
hazelnootpraliné, advocaat, mango en veel meer.

Een geweldig lokaal product om cadeau te 
geven! De Bonbollen zijn luchtige Bonbons
met het uiterlijk van een bloembol.
De zachte vulling maakt het een feest
om te eten. Het wordt verpakt in een
duurzame bloembollen zak. 
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