
     Bestellijst 2021 
 

 

 

                        aantal 

Paasbrood rozijnen, amandelspijs, gesuikerde amandel € 9,95       ……… 

Paashaas met ei zoet broodje met gekookt ei € 1,40       ……… 

Paashaas zoet broodje   € 1,15       ……… 

Spiegelei rozijnenbol met room en abrikoos € 1,40       ……… 

Broodnestje 8 witte minibroodjes in bakje € 2,25       ……… 

Desemstokbrood wit    € 2,10       ……… 

Desemstokbrood meergranen  € 2,40       ……… 

Om zelf af te bakken  - Kampioentje € 0,70       ………                        
- Krok. klavertje € 0,70       ………    
- Krok.witte bol € 0,60       ………    
- Meergr. puntje € 0,70         ………    
- Stokbrood wit € 1,80       ………     
- Stokbrood mg € 2,05       ……… 

Kaas-uienbroodje     € 1,70        ……… 

Borrelbroodje wit met olijven (desem) € 1,70      ……… 

Pecan-rozijnenbrood (desem)  € 3,25      ……… 

Worstenbroodjes (6 stuks)  € 10,20      ……… 

Witte bollen (6 stuks)   € 2,70      ……… 

Tarwe bollen (6 stuks)   € 3,00      ……… 

Rozijnen bollen (6 stuks)  € 3,90      ……… 

Meergranen bollen (6 stuks)  € 3,90      ……… 

Mueslibollen (4 stuks)   € 3,40      ……… 

Croissant    € 1,05      ……… 

Roggeknar desem (gevuld met noten en rozijnen) € 2,30      ……… 

Brabants Roggebrood desem  € 1,60        ……… 

Ontbijtkoek    € 2,30        ……… 

Notenkoek    € 2,70        ……… 

Fries suikerbrood   € 3,25      ……… 

Briochebrood    € 3,25      ……… 

 

 

 

 

                       aantal 

Dessertpuddingen  - Chocolade €10,50       ………                        

- Bitterkoekjes €10,50       ………    

- Chipolata €10,50       ………    

Nougatinetaart (6 personen) diepvries €11,75       ……… 

Citroen-Meringue desserttaart (6 p) €10,50       ……… 

Carrotcake (6 personen)   € 8,95       ………    

Kersenschuim vlaai (6 personen) € 8,95       ………    

Banoffee vlaai (6 personen)  € 9,95       ………    

Peren vlaai (6 personen)  € 8,95       ………    

Appeltaart (klassiek-dicht 6 personen) € 8,95       ………    

Appeltaart noten (6 personen)  € 9,95       ………    

Chocolade cake    € 7,50       ………  

Brownie tablet    € 5,95       ………    

Puddingbroodje    € 1,90       ………    

Haverkoekjes (klein)    € 2,99       ………    

Haverkoeken groot (4 stuks)   € 2,99       ………    

Eierkoeken (4 stuks)   € 3,40       ………   

Meringue aardbei    € 2,25       ………   

Meringue citroen    € 2,25       ………   

Granola (250 gram)    € 3,40       ………   

Broodbestelling of ander lekkers   

………………………………………………………….…     

………………………………………………………….…     

………………………………………………………….…     

Datum: ……………………………………………….. 

Naam: …………………………………………… …….     

Telefoonnummer: …………………………….... 

Vrijdag en Zaterdag zijn wij geopend van 9.00 tot 15.00 uur 

Brood van Mook wenst U een fijne een smakelijke Pasen !! 


