
 

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 19 december inleveren. 

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

inleveren de bestelling op voorhand te betalen. 

 

U kunt uw bestelling ophalen op:  

Dinsdag 24 december tussen: 08:30 en 18:00 uur (winkel is gewoon 

geopend voor de late kerstbeslisser) 

 

Naam:          

Adres:          

Woonplaats:         

Telefoonnummer:        

 

Kerst assortiment 2019 – Koekjes & chocolade 

 

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

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

……….. Macarons (4 stuks)    € 4,40 

……….. Volkoren koeken    € 4,50 

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

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

 

 

 

 

 

 

Kerst assortiment 2019 – Gebak & nagerechten 

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

(Pure chocolade mouse, pure chocolade bisquit, bosbessen 

confiture) 

……….. Kerstman taartje (1 persoons)    € 3,35 

(Melkchocolade, zeezout, sinaasappel) 

……….. Kerstboompje (1 persoons)    € 3,40 

(Cheesecake, witte chocolade, framboos) 

……….. Kerstman taart (6-8 persoons)    € 24,95 

(Melkchocolade, zeezout, sinaasappel) 

……….. Framboos, vanille, taart (6-8 persoons)  € 18,95 

(Vanille mouse, lemoncurd, frambozen confiture, amandel bisquit, 

marshmellow van framboos) 

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

 (Champagne mouse, amandel bisquit, bosbessen) 

……….. Pure chocolade, hazelnoot taart (6-8 persoons) € 24,95 

(Pure chocolade mouse en cremeux, hazelnoot praline, hazelnoot 

feuilletine) 

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

 (Naar wens te kiezen uit ons standaard assortiment) 

……….. Nougatine (ijstaart) (10-12 personen) € 14,95 

(Verse slagroom, hazelnoot praline, caramel en hazelnoot schuim) 
 

Kerst assortiment 2019 – Brood 

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

 (Krenten, kaneel, honing) 

……….. Feestbrood     € 3,50 

……….. Tarwe 100% zuurdesem   € 3,25 

……….. Licht rogge 100% zuurdesem   € 2,85 

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

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

……….. Volkoren 100% zuurdesem   € 3,95 

……….. Baguette (stokbrood) 100% zuurdesem  € 1,75 
 

Kerst assortiment 2019 – Broodjes 

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

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

……….. Belgische pistolets per stuk WIT - BRUIN € 0,55 

 (of 6 st. voor € 3,-) 
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