
Nieuwstraat 8a 

5688 BE, OIRSCHOT 

[@] info@patisserieniels.nl 

[T] 0499-325220 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op: www.patisserieniels.nl  

 

Uw kerstbestelling kunt u t/m donderdag 20 december inleveren. 

Om tijdens het ophalen alles snel te kunnen afhandelen gelieve bij het 

inleveren bij de bestelling op voorhand te betalen. 

 

U kunt uw bestelling ophalen op: (Graag uw voorkeur aankruisen) 

0 – Maandag 24 december tussen: 08:30 en 16:00 uur (winkel extra 

geopend) 

0 – Dinsdag 25 december tussen 09:00 en 12:00 uur 

 

Naam:          

Adres:          

Woonplaats:         

Telefoonnummer:        

 

Kerst assortiment 2018 – Koekjes & chocolade 

 

……….. Champagne truffels (100 gram)   € 6,95 

……….. Slagroom truffels (100 gram)   € 5,95 

……….. Macarons (4 stuks)    € 4,40 

……….. Macarons (8 stuks)    € 8,80 

……….. Sneeuwpop macarons (4 stuks)   € 9,95 

……….. Merengue schuim kransjes (12 stuks)  € 6,50 

……….. Roomboter amandel staaf   € 10,00 

……….. Geschenkdoos bonbons (16 stuks)  € 12,00 

……….. Kerstboompje pure chocolade (geschenk) € 9,95 

 

ZIE ACHTERKANT VOOR HET ASSORTIMENT BROOD 

Kerst assortiment 2018 – Gebak 

……….. Chocolade kussentje (6-8 personen)  € 18,50 

(Pure chocolade mouse, pure chocolade bisquit, bosbessen 

confiture) 

……….. Kerstman taartje (1 persoons)    € 3,15 

(Melkchocolade, hazelnoot, citroen) 

……….. Kerstman taart (6-8 persoons)    € 22,95 

(Melkchocolade, hazelnoot, citroen) 

……….. Witte chocolade taart (6-8 persoons) 

(Witte chocolade mouse, lemoncurd, bramen confiture, amandel 

bisquit, italiaans eiwit schuim) 

……….. Champagne taart (6-8 persoons)  € 23,50 

 (Champagne mouse, amandel bisquit, bosbessen) 

……….. Pure chocolade taart (6-8 persoons)  € 23,50 

(Pure chocolade mouse en ganache, pure chocolade bisquit, 

kersen confiture, citrus mouseline) 

……….. Kerst petit-fours (9 stuks)   € 16,95 

(9 verrassende smaken vierkante petit-fours met elk een 

verschillend uiterlijk) 

……….. Assortiment 1 persoons taartjes en/of 6-8 persoons taarten  

 (Naar wens te kiezen uit ons standaard assortiment) 

 

Kerst assortiment 2018 – Nagerechten 

……….. Omelette siberienne (ijstaart) (10-12 personen) € 18,95 

(Vanille parfait, amandel bisquit, amandel krokant en luchtig 

eiwitschuim) 

……….. Kerst dessert buchee (8-10 personen) € 18,95 

(Witte chocolade mouse, mandarijn/citroen mouseline, krokante 

witte chocolade, bisquit) 

……….. Kerst dessert buchee (8-10 personen) € 18,95 

(Pure chocolade mouse, passievrucht/zoethout mouseline, pure 

chocolade bisquit) 

……….. Kerst dessert buchee (8-10 personen) € 18,95 

(Melk chocolade mouse met hazelnoot, kalamansi, amandel 

bisquit, karamel) 

……….. Kerst dessert buchee (1 persoons)  € 2,95 

(Melk chocolade mouse met karamel, sinaasappel en 

melkhcocolade feuilletine) 

 

 

mailto:info@patisserieniels.nl
http://www.patisserieniels.nl/


 

 

 

Kerst assortiment 2018 – Brood 

……….. Krentenbrood 100% zuurdesem  € 3,00 

 (Krenten, kaneel, honing) 

……….. Wit, licht tarwe 100% zuurdesem  € 2,15 

……….. Tarwe 100% zuurdesem   € 3,25 

……….. Licht rogge 100% zuurdesem   € 1,95 

……….. Meergranen en zaden 100% zuurdesem € 2,75 

……….. Lijnzaad 100% zuurdesem   € 2,10 

……….. Volkoren 100% zuurdesem   € 2,50 

……….. Bels tarwe, gist     € 3,10 

……….. Bels wit, gist     € 3,10 

 

Kerst assortiment 2018 – Broodjes 

……….. Witte bolletjes 100% zuurdesem  € 0,90 

……….. Mini baquettes 100% zuurdesem  € 1,00 

……….. Meergranen bolletjes 100% zuurdesem  € 0,95 

……….. Tarwe bollejtes 100% zuurdesem  € 0,90 

……….. Breekbroodjes 6 stuks 100% zuurdesem € 5,95 

……….. Worstenbroodjes per stuk   € 1,50 

……….. 10 stuks worstenbroodjes   € 13,95 

 

 

 

 


