
Kerstspecialiteiten
Klassieke kerststol 4 plakjes € 2,48

Klassieke kerststol 500 gram € 6,38

Luxe amarena kerststol 700 gram € 10,05

Klassieke kerststol groot 1.000 gram € 10,96

Roomboter kerststaaf  € 5,46

Roomboter kerstkrans € 9,13

Roomboter kerstkrans amarena-kersen  € 10,55

Klassieke roombotertulband vanille € 8,21

Klassieke roombotertulband kirsch € 8,72

Klassieke roombotertulband marmer € 8,72

Babka met pecannoten en kaneelspijs € 6,38

Prijzen exclusief 9% btw.

Bestellen of meer informatie? 
Neem contact op met Dennis van der Hoorn: 
dennis@bakkervanmaanen.nl   !  06 10 97 59 06

Geef je medewerkers  
een waardebon cadeau,  
zodat zij zelf hun  
favoriete Kerstlekkernij 
kunnen uitzoeken.  
De waardebon kan 
worden gepersonaliseerd 
met uw logo en worden  
ingeleverd op wel  
47 locaties!

Kersttip
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Fijne kerst

Met deze waardebon kunt u in één  

van onze 47 winkels een product naar  
keuze t.w.v. 10 euro ophalen. Kijk op www.bakkervanmaanen.nl  

voor een winkel bij u in de buurt.

Alstublieft

Aangeboden door (hier komt uw logo)Geldig t/m 00-00-2022Gelieve het volledige bedrag in één keer te gebruiken,  

geen contact geld retour en niet inwisselbaar voor contanten.

Fijne feestdagen !
Verras uw medewerkers met een  

heerlijk feestdagengeschenk!
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Op zoek naar een leuk geschenk 
van chocolade voor Sinterklaas? 
Neem contact met ons op  
voor de mogelijkheden.

Bestellen of meer informatie? 
Neem contact op met Dennis van der Hoorn: 
dennis@bakkervanmaanen.nl   !  06 10 97 59 06
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De meest smaakvolle maanden van  
het jaar staan weer voor de deur!  
Wij helpen jou graag bij het verzorgen 
van  het perfecte geschenk voor jouw 
medewerkers, collega’s of relaties.  
Met meer dan 100 jaar ervaring zorgen 
wij ook dit jaar weer voor de meest 
feestelijke traktaties van topkwaliteit.

Sintlekkernijen
Speculaastaartje met amandelspijs € 5,96 

Speculaasstaaf € 4,82

Roomboter amandelstaaf € 4,82 

Roomboter amandelletter M 500 gram € 8,72 

Speculaasbrok € 3,21 

Speculaasbrok met amandelen € 3,62

Huisgemaakte pepernoten 275 gram € 2,71 

Sinterklaastaart 8 personen € 13,72

Pepernotenbrood € 4,13

Prijzen exclusief 9% btw.

Stel je eigen  
pakket samen!  

Wij denken graag  
met je mee.

Geef je medewerkers een waardebon cadeau,  
zodat zij zelf hun favoriete Sintlekkernij  
kunnen uitzoeken. De waardebon kan worden 
gepersonaliseerd met uw logo en worden  
ingeleverd op wel 47 locaties!

Sinttip
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Mijters 
lekker!

Met deze waardebon kunt u in één  

van onze 47 winkels een product naar  
keuze t.w.v. 10 euro ophalen. Kijk op www.bakkervanmaanen.nl  

voor een winkel bij u in de buurt.

Alstublieft

Aangeboden door (hier komt uw logo)Geldig t/m 00-00-2022Gelieve het volledige bedrag in één keer te gebruiken,  

geen contact geld retour en niet inwisselbaar voor contanten.
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